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1.  Tillkommande och utgående 
ärenden 
 

 Förslag till beslut 
    

2.  Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Ulrika Ström, MAR, Anna 
Gröneberg, MAS 
13.05-13.10 

2021-00439  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar 
Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

3.  Kvalitetsberättelse 2021 
Therése Lindén, SAS 
13.10-13.15 
 

2021-00435  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner 
Kvalitetsberättelsen 2021 helår. 

4.  Informationssäkerhet- och 
dataskydd årsberättelse 2021 
Damir Mahmutovic, 
utvecklingsledare 
13.15-13.20 

2021-00438  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar 
Informationssäkerhet & dataskydd årsberättelse 
2021, daterad 2022-01-26. 

5.  Årsredovisning 2021 
Ludwig Reismer, 
utvecklingsledare 
13.20-13.25 

2022-00013  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner 
årsredovisning 2021, daterad 2021-01-25. 
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6.  Underlag till kommunbudget 
2023 
Ludwig Reismer, 
utvecklingsledare 
13.25-13.30 

2022-00014  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta 
underlag till kommunbudget, 2022-01-27. 

7.  Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 
Ludwig Reismer, 
utvecklingsledare 
13.30-13.40 

2022-00015  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner 
uppföljningsrapport intern kontroll 2021, daterad 
2022-01-25. 

8.  Förslag till ombudgetering av 
drift och investeringar och 
resultatfond 2021 
Annakarin Svennebjer, 
ekonomichef 
13.40-13.45 

2022-00017  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förslag till 
ombudgetering och resultatfond 2021.       

9.  PAUS 
13.45-14.00 

  

10.  Information om förändring av 
minimibelopp 
 

2021-00307  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg återtar sitt beslut från 
den 2021-10-20 § 94 i vissa delar enligt följande: 
* Förbehållsbelopp, ensamstående 5 452 kr/månad 
* Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende 4 607 
kr/månad 
* Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 
65år 5 997 kr/månad 
* Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende 
under 65 år 5 068 kr/månad 

11.  Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen 
2021 kvartal 4 
 

2021-00005  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 
år 2021. 

12.  Initiativ från Hanna Schölander 
(L) m.fl. om att utreda 
möjligheterna för 
omsorgstagare att tacka nej till 
insats från ovaccinerad personal 
 

2022-00027  Förslag till beslut 
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13.  Initiativ från Bengt Alderin (C) 
m.fl. om att se över behovet och 
installation av hjärtstartare på 
vård- och omsorgsboenden 
 

2022-00030  Förslag till beslut 
    

14.  Initiativ från Ermin Skoric (S) 
om vaccinationskrav för 
nyanställda 
 

2022-00032  Förslag till beslut 
    

15.  Initiativ från Elisabeth 
Svensson (SD) m.fl. om 
förbättrade arbetsvillkor 
 

2022-00034  Förslag till beslut 
    

16.  Redovisning av inkomna 
skrivelser under december 2021 
och januari 2022 
 

2021-00416  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet. 

17.  Anmälan av delegeringsbeslut 
2022 
 

2022-00012  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.    

18.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2022-00011  Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen 
till protokollet.    
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Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla vårdgivare har en skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsarbetet under 2021 har fortsatt till stor del präglats av Coronapandemin. Ett stort fokus 
förutom att minska smittspridning har varit att genomföra vaccination mot Covid-19 i verksamheten.   

Sammantaget är bedömningen att den kommunala hälso- och sjukvården i förvaltningen är av god 
kvalitet utifrån den statistik, granskningar och uppföljningar som genomförts under året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-25 

Patientsäkerhetsberättelsen 2022-01-16 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familj 

 

 

Arian Faily      Anna Gröneberg, Lotta Kjellner, Ulrika Ström 

Förvaltningschef/      Medicinskt ansvariga 
verksamhetschef hälso och sjukvård      
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1 Sammanfattning  
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg tillhandahåller en god och säker vård utifrån uppsatta mål samt 
utifrån genomförda granskningar, enkäter och jämförelser med andra verksamheter på region- och 
riksnivå.   

Granskningar och egenkontroller inom läkemedelshantering, hemsjukvårdsenkät, hälso- och 
sjukvårdsdokumentation samt följsamhet till de basala hygienrutinerna visar alla på ett gott eller 
mycket gott resultat. Munhälsobedömning och smärtskattning vid vård i livets slut samt följsamhet 
till rutin, riktlinjer och ordinationer har förbättrats men är fortsatt förbättringsområden.  

Statistik från Socialstyrelsen visar att kommunen jämförelsevis har haft få avlidna i pandemin och 
visar att de personer som smittades av Covid-19 och var över 70 år, i lägre omfattning tillhörde 
Vård & Omsorgs verksamheter jämfört med andra kommuner, framförallt inom hemtjänsten. 1500 
patienter i förvaltningen har fått tre doser vaccin mot Covid-19. 

Under ett år genomförs cirka tre miljoner hälso- och sjukvårdsinsatser. 2021 har 7000 
händelserapporter upprättats varav 2000 bedömdes bero på brist i verksamheterna. Fem av de 
inrapporterade händelserna kring brister i vården har inneburit allvarliga konsekvenser för 
patienten. Övriga har haft liten eller ingen påverkan för patienten. Det har skett en ökning av antalet 
anmälningar enligt Lex Maria där flertalet avser delegerade läkemedelsinsatser. (Detta är ett 
observandum som förvaltningen behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med.)  

Utöver egenkontroller, enkäter och granskningar har förvaltningen för Vård & Omsorg genomfört 
ett förbättringsarbete för att stärka patientsäkerheten. 

 

2 Övergripande mål och strategier  
Hälso- och sjukvården granskas och följs upp i utifrån definitionen på god vård. God vård utgår från 
intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen och har stöd i lagens olika delar. De sex områdena som 
definierar god vård är enligt Socialstyrelsen: 

 Vården ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap. Vården ska 
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att bemöta den individuella 
patientens behov på bästa möjliga sätt 

 Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador 
 Vården ska vara individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov, 

förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig  
 Vården ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta 

mål  
 Vården ska vara jämlik och tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla 
 Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid och ingen ska behöva vänta oskälig tid på 

vård  
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De nationella indikatorerna ska användas för att följa upp att hälso- och sjukvården motsvarar 
förväntningarna på God vård, det vill säga att den ska vara kunskapsbaserad, säker, 
individanpassad, effektiv, jämlik samt vara tillgänglig. 

 

 

3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
I förvaltningen för Vård & Omsorg är förvaltningschefen ansvarig verksamhetschef för hälso- och 
sjukvården enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för hälso- 
och sjukvården enligt 5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. Medicinskt ansvariga tar fram frågor för 
egenkontroll av följsamhet till riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvården samt tar fram 
frågeställningar till den kollegiala granskningen av den dokumentation som sker av legitimerad 
personal. Medicinskt ansvariga samverkar nära med enhetschefer inom hälso- och sjukvården. 

Ansvarig för den dagliga driften på en övergripande nivå är verksamhetschefer för hälso- och 
sjukvård och ansvarig för den dagliga driften på enheten är enhetschefer för sjuksköterskor samt 
enhetschefer för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Verksamhetschefer och enhetschefer träffas 
regelbundet för att hantera patientsäkerhetsfrågor. Medicinskt ansvariga deltar vid behov.  

Enhetschefer inom hälso- och sjukvården genomför egenkontroller inom dokumentation och 
egenkontroll av följsamhet till riktlinjer och rutiner. Inom verksamheten finns utsedda medarbetare 
med ett extra ansvar att säkerställa patientsäkerheten inom dokumentation och delegering.  
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Hälso- och sjukvård utförs även av icke legitimerad personal via delegering av legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Enhetschefer för icke legitimerad personal ansvarar för den hälso- och 
sjukvård som utförs av icke legitimerad personal samt för att personal har tillräcklig kompetens för 
uppgiften. Enhetschefer ansvar för utredning av inrapporterade händelser, med stöd av legitimerad 
och icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

4 Struktur för uppföljning/utvärdering 
Granskning av den kommunala hälso- och sjukvården genomförs av medicinskt ansvariga för att 
beskriva och tydliggöra hur väl verksamheten lever upp till krav och mål som styr hälso- och 
sjukvården. Alla granskningar och utredningar återkopplas löpande till verksamhetschef för kvalitet 
och utveckling och sedan vidare till berörda enheten. Nämnden för Vård & Omsorg får information 
via patientsäkerhetsberättelse delår och helår.  

De områden som är aktuella för granskning inför nästkommande år tas fram genom riskbedömning. 
I riskbedömningen ingår underlag som resultat från enkäter, granskningar och mätningar. Även 
klagomål och inrapporterade händelser ingår i underlag för riskbedömningen. Områden som tas 
fram utifrån riskbedömning ingår därefter i internkontrollen för nästkommande år.  

Rapportering och utredning av händelser sker i ett rapporteringsverktyg. De inrapporterade 
händelserna bedöms av enhetschef med stöd av legitimerad personal. Händelsen kategoriseras i en 
stigande allvarlighetsskala från 0 – 4. Händelser av kategori 0, 1 och 2 hanteras på enheten och 
avslutas av enhetschefen. Händelser som kategoriseras som en 3 eller 4 flödas vidare till medicinskt 
ansvariga för vidare bedömning och avslut eller ställningstagande till anmälan enligt Lex Maria. På 
analysmöten tas inrapporterade händelser upp i multiprofessionella team och varje yrkeskategori 
upprättar efter behov hälsoärende, följer upp och utvärderar.  

Alla rapporterade händelser som omfattar fall och trycksår registreras och hanteras inom Senior 
Alert. Tillsammans med den riskbedömning som genomförs av enhetschef, omsorgspersonal och 
legitimerad personal vidtas åtgärder och uppföljning genomförs. 

 

5 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt 
vilka åtgärder som genomförts för ökad 
patientsäkerhet  

 Covid-19  
I syfte att minska smittspridningen har förvaltningen arbetat med många olika åtgärder för att 
säkerställa patienternas hälso- och sjukvård. Åtgärderna sammanfattas i bilden nedan. 
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tillsammans med personal från region Halland och totalt har ca 1500 patienter vaccinerats med tre 
doser. 

5.1.3 Besöksförbud 

Förvaltningen för Vård & Omsorg beslutade i början av året om fortsatt besöksförbud i syfte att 
minska smittspridningen och för att minska risk för allvarlig vårdskada i form av infektion med 
covid-19. Inför varje beslut genomfördes dialog utifrån risk för smittspridning kontra de risker som 
kunde uppstå i samband med att patienterna inte fick besök. Länsstyrelsen samordnade arbetet och 
beslut om tillfälligt besöksförbud fattades av folkhälsomyndigheten. Inför hemställan genomfördes 
avstämningar mellan förvaltningschef, MAS samt SAS tillsammans med länsstyrelsen. Avsteg från 
besöksförbud genomfördes på enhetschefsnivå utifrån framtagen mall för riskbedömning i varje 
enskilt fall. Undantag genomfördes vid till exempel vård i livets slut samt vid oro eller ångest hos 
patient som inte kunde lindras på annat sätt än genom att ta emot besök. 

5.1.4 Lättnader i restriktioner 

Inom flera områden har det i samband med att smittspridningen i samhället minskat samt att 
patienterna och medarbetare inom förvaltningen för Vård och Omsorg samt inom förvaltningen för 
Individ & Familjeomsorg vaccinerats genomförts lättnader i tidigare beslutade restriktioner. Inför 
beslut om lättnader har förslag till beslut tagits fram av medarbetare på förvaltningsnivå. Dialog 
förts i arbetsgrupp som haft både patientsäkerhetsfokus och ett fokus utifrån socialtjänstperspektiv. 
På detta sätt har underlagen genomgått en beredning utifrån båda lagrum inför beslut. 
Arbetsgruppen har till exempel tagit fram underlag för beslut om öppnande av dagomsorg samt 
återgång till växelvård. 

5.1.5 Covid-korttids och support 

Förvaltningschef beslutade i början av året om att fortsätta att arbeta med covid-korttids. Patienter 
har kommit till enheten från sjukhus då de varit smittade, från annat boende då smitta har uppstått 
och från ordinärt boende. Enhetschef för korttids, enhetschef för sjuksköterskeverksamheten samt 
andra berörda chefer har haft veckovis avstämningar med Mas och Sas samt ansvariga 
verksamhetschefer i syfte att utvärdera arbetssättet löpande för att kunna genomföra förbättringar 
skyndsamt vid behov. Förändringar genomfördes under våren i form av en covid-support som 
lokaliserades på covid-korttids i samband med att covid-teamet avslutades. Det genomfördes i syfte 
att kunna ge snabb support och kunskap till verksamheterna som i större utsträckning hanterade 
misstänkt covidsjuka patienter som en konsekvens av beslutet. Efter sommaren togs beslut om att d-
team och att förstärka covid-korttids med support utvärderades inför sommarperioden. Efter 
sommaren avslutades Covid-korttids då smittspridningen var låg.  

5.1.6 Psykisk ohälsa i pandemin 

Förvaltningschef beslutade i mars att ett samlat dokument skulle tas fram för att användas som 
informationsmaterial till invånare som upplevde någon form av psykisk ohälsa med anledning 
av Covid-19. Förvaltningschef beslutade även att förvaltningen för Vård & Omsorg skulle initiera 
ett samarbete med förvaltningen för Kultur & Fritid, förvaltningen för Service och närsjukvården 
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region Halland gällande gemensamt arbete för att minska psykisk ohälsa som en effekt 
av pandemin. 

5.1.7 Smittspårning 

I samarbete med region Halland har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete vad gäller 
smittspårning. Under 2021 har 94 smittspårningar registrerats av enhetschefer i verksamheten. 
Smittspårningsarbetet styrs av rutiner från region Halland och av ansvarig läkare som har ansvar 
utifrån smittskyddslag att smittspåra samhällsfarlig sjukdom.  

5.1.8 Utbildning rehabilitering Covid-19 

Samtlig personal har kunnat delta i nationella föreläsningar kring rehabilitering i samband med 
Covid-19. Utbildningarna har bland annat resulterat i att verksamheten har köpt in mätare för att 
kunna avläsa syrgasmättnaden i blodet som ett led i att kunna stödja och motivera patienter att våga 
ta steg i sin rehabilitering.   

 Övrigt förbättringsarbete 

5.2.1 Kunskapsbaserad  

Combine-app 

Delar av verksamheten har under våren arbetat med verksamhetssystemet Combine via en 
applikation. Omsorgspersonalen har då haft möjlighet att på ett lättare sätt få tillgång till samtliga 
insatser för omsorgstagare både inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård samt kunnat 
dokumentera inom båda lagrum på ett enkelt sätt. Omsorgspersonalen har även på ett lättare sätt fått 
tillgång till ”uppmärksamhetssymbolen” samt kunnat registrera mätvärden. Arbetet har ännu inte 

utvärderats i sin helhet. 

Kravprofil 

Vård och omsorgsboenden i egen regi har arbetat med att utgå från en kravprofil som innebär att 
nyrekryterad personal har relevant kompetens som stämmer överens med verksamhetens behov. 
Förbättringsarbetet har lett till att verksamheten har hög andel utbildade undersköterskor, 92%, med 
egna uppdrag inom specifika ansvarsområden. 

KLOK 

Sjuksköterskeorganisationen har arbetat med utökad tillgång till utbildningsmaterial via KLOK 
(portal för digitalt lärande) i syfte att få tillgång till likvärdig utbildning för all personal. 
Instruktionsfilmer för hur medicintekniska produkter används samt VISAM beslutstöd har bland 
annat lagts till i kompetensverktyget under våren. 

Utbildning personlig assistans 

Medarbetare inom personlig assistans som arbetar hos brukare med behov av avancerade 
sjukvårdsinsatser har gått valideringsutbildning. Effekten har varit ökad kompetens hos de 
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medarbetare som har gått utbildningen och för den enskilde färre antal personal, större inflytande 
och självbestämmande. 

Dialys 

Under våren har ett samarbete skett mellan dialysavdelningen på Varbergs sjukhus skett. 
Sjuksköterskor på dialysen har utbildat sjuksköterskor i hemsjukvård vilket har lett till utökad 
kompetens inom området och till att delar av insatser inom dialys har kunnat delegeras till 
omsorgspersonal. 

Sjuksköterskor barnverksamheten 

Ett kunskapsprov har tagits fram för att stämma av kunskapsnivån hos de nya sjuksköterskor inom 
barn för att specialistsjuksköterska inom barn ska kunna anpassa den utbildning som hålls en gång i 
månaden.   

Utbildning i palliativ vård och bemötande vid självskadebeteende  

Bostad med särskild service har under året genomgått riktade insatser vad gäller digital utbildning i 
palliativ vård. Utöver detta har en enhet haft utbildning i bemötande vid självskadebeteende. 

”Stjärnmärkt” 

Under hösten har 20 medarbetare inom egen regis vård och omsorgsboende genomgått utbildningen 
Stjärnmärkt. Utbildningen ger en ökad kompetens inom demens och arbete med personcentrerad 
vård.  

5.2.2 Tillgänglig 

Undersköterskor i hemsjukvård 

Undersköterskor kopplade till hemsjukvården har arbetat för ökad tillgänglighet utifrån patienternas 
behov av insatser. Bland annat har undersköterskorna kunnat sköta delar av dialys samt kunnat 
stötta upp bemanningen under kvällar i sjuksköterskeorganisationen. Arbetssättet har lett till att 
sjuksköterskeprofessionen kunnat användas på ett mer ändamålsenligt sätt till patienter som kräver 
sjuksköterskekompetens i insatsen såsom till exempel bedömningar av hälsotillstånd. 

Tillgänglighet till arbetsterapeut/fysioterapeut 

2020 skickade rehabenheten ut en enkät till sina samarbetspartner. Utifrån enkäten vidtog 
rehabenheten aktiviteter samt reviderade sin riktlinje för tillgänglighet. Efter detta arbete har 
verksamheten inte fått in några klagomål som avser tillgänglighet.  

Tillgänglighet till sjuksköterska 

Under våren och sommaren skapades en administrativ tjänst inom område väster som besvarade 
samtal från omsorgspersonal. Positiva effekter har varit en ökad kontinuitet både för sjuksköterska 
ute i tjänst som inte behöver avbryta sitt arbete för att svara i telefon och för personal som ringer in.  
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5.2.3 Säker 

Upphandling 

Medicinskt ansvariga har tillsammans med upphandling och förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg tagit fram ett underlag för upphandling av platser inom bostad med särskild service. 

Nationellt arbete 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är representant för Halland i det nationella nätverket för Masar 
tillsammans med SKR och Socialstyrelsen. Under pandemin har mötesfrekvensen ökat och 
avstämningar över landet har genomförts i syfte att hantera pandemin utifrån 
patientsäkerhetsperspektiv.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår även i nationell arbetsgrupp (NAG) för vårdhygien och 
representerar där västra sjukvårdsregionen. Gruppen har under våren färdigställt nationell strategi 
för vårdhygien samt startat ett samarbete med Vårdhandboken i syfte att implementera 
vårdhygieniska aspekter i olika vårdmoment. Avstämningar med folkhälsomyndigheten, SKR och 
Socialstyrelsen har skett med utökad frekvens under pandemin.  

”God och Nära vård” 

Sedan 2017 har flera omfattande betänkanden och lagförändringar skett i linje med reformen inom 
svenskt hälso- och sjukvårdssystem ”God och nära vård”. Bland annat har hälso- och sjukvårdens 
grundläggande principer förändrats, vårdgarantin tydliggjorts, ny definition av primärvård 
förändrats i föreskrift samt ändrade arbetssätt för trygg och effektiv utskrivning genomförts under 
åren.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har även under våren arbetat utifrån nämndens mål ”God och nära 

vård och omsorg” vilket är i linje med den nationella reformen.  

Under våren har en arbetsgrupp startats i samverkan med region Halland i syfte att åstadkomma en 
sammanhållen hantering av förändringsarbetet kopplat till reformen inom svensk hälso- och 
sjukvård ”god och nära vård”. Gruppens första uppdrag har inneburit att inhämta pågående 
förbättringsarbete som sker i linje med god och nära vård, samt att i samarbete med högskolan i 
Halmstad arbeta med målbild för Halland.  

Kommunens hälso- och sjukvård på ST-läkarutbildning  

Förvaltningschef genomförde tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska en 
utbildningsinsats i samarbete med högskolan i Halmstad. Utbildningen innehöll en presentation om 
den kommunala hälso- och sjukvården och genomfördes som en del i ST-läkarutbildning i Halland. 
Utbildningens innehåll var hälso- och sjukvårdens organisation och juridik. 

Alfa digital signering 

Legitimerad personal har under 2020 registrerat alla delegeringsbeslut i det digitala verktyget Alfa. 
Detta var det första steget för att kvalitetssäkra utförandet av det delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatserna. Steg två, införandet av digital signering av delegerade hälso- och 
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sjukvårdsinsatser har genomförts under första halvåret 2021. Genom att de fysiska 
signeringslistorna i pappersform försvunnit så möjliggör detta för sjuksköterskan att effektivisera 
sin arbetsdag. 

Flera arbetsmoment gällande delegeringsbeslut och delegerade insatser har effektiviserats och 
kvalitetssäkrats både för sjuksköterskorna och omsorgspersonalen, såsom till exempel signering och 
beställning av läkemedel. 

Under våren har rutin för läkemedelshantering i alfa tagits fram av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i samråd med chefsläkare för närsjukvård. Rutinen syftar till att säkerställa att 
föreskrift om läkemedelshantering efterlevs och att åstadkomma en säker läkemedelshantering i 
hemsjukvården. Arbetet har skett i samråd med och har implementerats tillsammans med 
sjuksköterskeorganisationen och vårdcentralcheferna inom Kungsbacka kommun.  

En jämförelse med antalet rapporterade händelser inom läkemedel visar för egen regi hemtjänst och 
vård & omsorgsboende en minskning av rapporterade händelser från 1442 föregående år till 1325 
rapporter under det senast året det vill säga en minskning på 14 %.   

Handlingsplan vid elavbrott 

Personlig assistans har tagit fram en handlingsplan för elavbrott, t ex för att säkerställa 
användningen av arbetstekniska hjälpmedel under avbrottet.  

Hygienkörkort 

Gottskärs hemtjänst har tagit fram ett ”hygienkörkort” som personalen får efter genomgången 
utbildning i basala hygienrutiner.  

Rutin för egenkontroll vid införande av nya system 

Olivia Hemomsorg har vidtagit åtgärder för att minska risken för brister vid införande av nya 
system. 

Extern granskning 

Förvaltningen gav i uppdrag åt revisionsbyrån EY att genomföra en objektiv kvalitetssäkring av 
utförarens drift av Vardagas fyra driftentreprenader med syfte att återskapa förtroende för utföraren 
genom att kvalitetssäkra följsamhet till; 

 avtal utifrån lagkrav och övriga obligatoriska krav, 
 avtal utifrån erbjuden kvalitet samt 
 utförarens egna upprättade förbättringsåtgärder 

 

Kvalitetssäkringen pågick mellan april - oktober år 2021 och förvaltningen fick som del i beslut om 
fortsatt arbete efter avslutad kvalitetssäkring på nämndens sammanträde i oktober år 2021 i uppdrag 
att; 

 ta fram förslag på hur utökad kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens 
driftentreprenader ska ske samt  
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 genomföra utökad kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa en säker och god vård 
och omsorg för den enskilde.  

 

I december påbörjade förvaltningen arbetet med utökad kvalitetssäkring och uppföljning.   

5.2.4 Individanpassad hälso- och sjukvård 

Individanpassad information 

Rehabenheten har arbetat aktivt med resultatet av hemsjukvårdsenkäten för att individanpassa 
rehabiliteringen. Det har inneburit att verksamheten arbetat med information till patient och 
omsorgspersonal, tillgänglighet till kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut, tillgång till 
hemsjukvårdsbroschyr och att individanpassa information om bedömningar som genomförts. 

5.2.5 Jämlik hälso- och sjukvård 

Nutrition 

Nätverksgruppen för nutrition i region Halland består av representanter från kommun och region 
som samverkar för ett jämlikt nutritionsomhändertagande för alla hallänningar oavsett bostadsort, 
boendeform och huvudman. 

Under året har gruppen bland annat arbetat medframtagande av rutin för nutritionsbehandling av 
trycksår, uppföljning av nutritionsöverenskommelsen, publicering av gemensamma material på 
vårdgivarwebben, förtydligande avflöden mellan regionen och kommunerna, planering för 
möjligheten att införa nytt system (IDDSI) för klassificering av konsistenser vid dysfagi så att 
kommunerna och regionen har samma system.  

5.2.6 Effektiv hälso- och sjukvård 

Resursteam 

Rehabenheten har arbetat aktivt med resursteam i verksamheten i syfte att effektivisera och kunna 
tillgodose behov på ett patientsäkert sätt. 

Effektivisering i sjuksköterskeverksamheten 

Genom att delegera uppgifter från sjuksköterska till undersköterska har sjuksköterskornas 
arbetsuppgifter i högre utsträckning kunnat användas till uppgifter där sjuksköterskans kompetens 
krävs vilket gjort verksamheten mer effektiv. Metodutvecklare har en betydande roll för 
samordning och effektiv hantering för introduktionsprocessen av nya sjuksköterskor. Processen har 
visat sig ge ökad trygghet för nyanställd personal, vilka haft bättre möjligheter att kunna starta upp 
sitt arbete på sin nya arbetsplats. 

Kontinuitet 

Gottskärs hemtjänst har anställt två nya samordnare samt en planerar för att förbättra kontinuiteten 
kring vilken personal som kommer till omsorgstagaren/patienten.  
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6 Uppföljning genom egenkontroll  
Förvaltningen jämför sina resultat årligen nationellt inom palliativa registret och följsamhet till 
basala hygienrutiner hos legitimerad personal. 

Egenkontroll av följsamhet till i förvaltningen framtagna riktlinjer och rutiner sker årligen inom 
områden som tagits fram av medicinskt ansvariga.  

Förutom förvaltningsövergripande egenkontroller har även egenkontroller gjorts på enskilda enheter 
inom hygien, läkemedelshantering, följsamhet till signering i digitalt verktyg.   

 

 

7 Samverkan för att förebygga vårdskada 
I förvaltningen finns ett flertal samverkansformer för att förebygga vårdskada.  

 Samverkan inom kommunen 
Samverkan ska ske enligt riktlinje för samverkan mellan förvaltningen för Vård & Omsorg såväl 
gällande egenregi som extern regi samt förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.  

På analysmöten hanteras inkomna negativa händelser. Vid dessa möten deltar enhetschef, 
legitimerad personal och bas-/omsorgspersonal. Mötet hålls vid behov men som minst fyra gånger 
per år. Erfarenheten från analysen av händelserna används som ett underlag i det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. 

En gång i månaden genomförs ett möte som rör de aktiviteter som är aktuella inom Senior Alert. På 
detta möte deltar enhetschef, legitimerad personal och omsorgspersonal. Syftet är att förebygga fall, 
trycksår, undernäring och nedsatt munhälsa.  

 Regionövergripande samverkan  
Samarbetet med Region Halland regleras av samverkansavtalet mellan Hallands kommuner och 
regionen samt av gemensamt fastställda riktlinjer och överenskommelser inom specifika områden, 
till exempel Smittskydd, Vårdhygien, trygg och effektiv utskrivning.  

I Halland finns det en Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, GNHH. I denna nämnd 
ingår ordförande och en ledamot från nämnden för Vård & Omsorg Kungsbacka kommun. 

Utöver detta finns chefsgrupp Halland där alla kommundirektörer och regiondirektören Halland 
ingår. Chefsgrupp Halland har under sig sex strategiska grupper.  
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Det finns en lokal struktur för samverkan mellan Kungsbacka kommun och närsjukvården. I 
samverkan deltar vårdcentralchefer från närsjukvården och från kommunen deltar Mas och 
enhetschefer för hemsjukvård från förvaltningen för Vård & Omsorg. På mötena diskuteras 
gemensamma medicinska frågor för att uppnå en hög patientsäkerhet. 

I samarbetet med regionen genomförs även möten med olika verksamheter såsom 
hjälpmedelscentralen, tandvården, Vårdhygien, vuxenpsykiatriska mottagningen, habiliteringen, 
barn och ungdomspsykiatrin samt palliativa enheten i Kungsbacka.   

Den strategiska gruppen i Halland har skapat en regional patientsäkerhetsgrupp och en 
indikatorgrupp i syfte att få en mer gemensam samordning och bild av Hallands hälso- och 
sjukvård. Förvaltningen för Vård & Omsorg deltar i dessa grupper samt även fler länsövergripande 
arbetsgrupper och projekt. 

I regionen finns ett nätverk för medicinskt ansvariga där patientsäkerhet är en stående punkt på 
agendan. I övrigt har nationell samverkan skett i NSG (nationell patientsäkerhetsgrupp) med 
sjukvårdsregionerna i Sverige. 

 

 

8 Riskanalys  
För att tidigt upptäcka risk för vårdskada i verksamheten ska riskanalyser genomföras. Riskanalys 
kan genomföras på organisationsnivå till exempel vid schemaförändringar eller på individnivå för 
att exempelvis förebygga undernäring, trycksår, psykisk ohälsa eller fall. Riskanalys ska även 
utföras då ett flertal avvikelser med ingen eller ringa konsekvens har inträffat kring en patient eller 
en arbetsmetod. Riskanalys genomförs även enligt riktlinje om den inträffade händelsen är allvarlig. 

Riskanalys genomförs vid verksamhetsförändringar som kan påverka patientsäkerheten. 

Medicinskt ansvariga gör årligen en riskanalys utifrån resultat i granskningar, resultat i 
patientsäkerhetsberättelsen samt av de avvikelser och klagomål som kommit in under året. Denna 
riskbedömning ligger till grund för den internkontroll/egenkontroll som kommer att ske 
nästkommande år. 

I samband med pandemin har förvaltningen regelbundet haft möten för att identifiera eventuella 
risker samt beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att minimera konsekvenser i en risk- och 
konsekvensanalys. Även på enhetsnivå beskriv att riskbedömningar har genomförts utifrån 
pandemin. 

Utöver detta har riskanalyser genomförts i verksamheterna vid uppstart av nytt vård- och omsorgs 
boende, bemanning både under normal belastning och under semesterperioder.  
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9  Informationssäkerhet  
Patientsäkerhetsberättelsen ska, utöver vad som anges patientsäkerhetslagen innehålla uppgifter 
enligt nedan.  

1. Uppföljningar av informationssäkerheten som är av större betydelse 

2. Riskanalyser som har gjorts. 

3. Åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten som är av större 
betydelse. 

4. Utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och 
informationssystem. 

5. Granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

Redovisning av punkt 1–4 ingår i informationssäkerhetsberättelsen och redovisas separat.  

En granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen har genomförts under året, resultat 
redovisas under 13.2.2.  

 

 

10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet  

Hälso- och sjukvårdspersonalen får information om rapporteringsskyldigheten i introduktionen och 
samt löpande en gång per år. Rapportering sker digitalt i en rapporteringsmodul. Bedömningen är 
att det finns en god följsamhet till att rapportera händelsen inom hälso- och sjukvården baserat på 
att flertalet av de händelser som utreds inte visar sig vara en brist i verksamheten.  

 

11 Klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter kommer direkt till enheterna och utreds av enhetschef och 
metodutvecklare. Bedöms klagomålet vara av allvarlig karaktär sker samarbetet med medicinskt 
ansvarig. Utredningen återkopplas till övrig personal på verksamhetsmöte.  

Ärenden från Inspektionen för vård och omsorg och från Patientnämnden kommer till medicinskt 
ansvariga som tar hjälp av aktuell enhetschef och metodutvecklare i utredningsarbetet. Medicinskt 
ansvariga återkopplar till respektive myndighet. 

Klagomål gällande hälso- och sjukvård som inkommit till förvaltningen under året och som har 
utretts av medicinskt ansvariga handlade om hjärtlungräddning samt utförd bedömning och vård.  
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 Bemötandet från och förtroendet för såväl sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt 
fysioterapeuter är mycket högt  

 I jämförelse med resultaten från 2018 är resultateten liknande eller något bättre  

13.2.2 Granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen 

Granskning av dokumentationen i hälso- och sjukvårdsjournalen visar att det har skett avsevärda 
förbättringar inom flera områden jämfört med granskningen 2019. Det finns fortfarande 
förbättringsområden vad gäller dokumentationen i patientuppgifterna men framförallt kring den 
dokumentation som omsorgspersonal utför via insatskalendern.  

13.2.3 Covid-19 

Statistik från Socialstyrelsen visar att Hallands län har haft 85,4 avlidna/100 000 invånare sedan 
pandemins start, varav Kungsbacka har haft 88,6. Stockholm har haft flesta avlidna (230,2) och 
Gotland lägst (57,2). Medianen är 116,7.  

När det gäller smitta bland de personer som är 70+ så ligger Kungsbacka kommun strax över 
rikssnittet vad gäller vård- och omsorgsboenden men har haft lite drygt 30% färre smittade inom 
hemtjänst.  

13.2.4 Vaccinationer 

948 patienter har tackat ja och blivit vaccinerade mot säsongsinfluensan. 4457 doser av vaccin mot 
Covid-19 har getts till patienter i verksamheten vilket innebär att alla patienter som har velat 
vaccineras har fått tre doser.  

13.2.5 Svenska palliativ registret  

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede.   
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Ett annat förbättringsområde från förra årets patientsäkerhetsberättelse var att förbättra resultaten 
från palliativa registret vid vård i livets slut vad gäller munhälsobedömningar och smärtskattning 
med validerat instrument. Båda områdena visar ett bättre resultat men verksamheten har fortsatt ett 
arbete att göra för att nå uppsatta mål.  

Under våren har en arbetsgrupp startats i samverkan med region Halland i syfte att åstadkomma en 
sammanhållen hantering av förändringsarbetet kopplat till reformen inom svensk hälso- och 
sjukvård ”god och nära vård”.  

 Sammanfattande bedömning 
Den sammanfattande bedömningen är att den kommunala hälso- och sjukvården i förvaltningen är 
av god kvalitet utifrån den statistik, granskningar och uppföljningar som genomförts under året.  

Bedömningen är dock att förvaltningen behöver vidta åtgärder inom följande områden för att ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv nå upp till intentionerna i de lagar, föreskrifter, nationella och lokala 
riktlinjer som finns.  

1. Verksamheterna behöver fortsätta analysera orsak till bristen och förbättra följsamheten till 
riktlinjer, rutiner och ordinationer. 

2. Hemsjukvården behöver fortsatt förbättra resultatet för de två indikatorerna i palliativa registret 
samt vidta åtgärder. 

 

 

15 Övergripande mål och strategier för kommande 
år  

Övergripande mål och strategier påverkas av faktorer i omvärlden såsom ny lagstiftning, 
utredningar och föreskrifter.  

Sedan 2017 har flera omfattande betänkanden och lagförändringar skett i linje med reformen inom 
svenskt hälso- och sjukvårdssystem ”God och nära vård”.  

Bland annat har hälso- och sjukvårdens grundläggande principer förändrats, vårdgarantin 
tydliggjorts, ny definition av primärvård förändrats i föreskrift samt ändrade arbetssätt för trygg och 
effektiv utskrivning genomförts under åren. I det senaste betänkandet framkommer det bland annat 
tydligt att primärvården, som består av närsjukvården och kommunen, är basen för en modern, 
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. Arbetet kräver en samverkan mellan region och 
kommun vad gäller planering och utveckling av den nära vården. Samverkan har påbörjats under 
året för att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvården i primärvården. 

Nationell handlingsplan för patientsäkerhet behöver även hanteras och omsättas i vår verksamhet 
under nästkommande år. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kvalitetsberättelse 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2021 helår. 

Sammanfattning av ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 
framgår ”Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 
dokumenteras.” Kvalitetsberättelsen har tagits fram för att säkra dokumentationen kring det 
kvalitetsarbete som skett i verksamheten under året och för att ge en ökad insyn, öppenhet och 
transparens. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen socialtjänstlagens område. Socialstyrelsen 
och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram sex områden för god kvalitet inom 
socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och föreskrifter som styr 
socialtjänsten. Dessa områden ligger till även till grund för kapitelindelningen i Kvalitetsberättelsen.  
Även om covid-19 har påverkat mycket av driften även under 2021 är bedömningen att det har funnits 
ett systematiskt arbete för att uppmärksamma behov, göra individuella bedömningar och möta de 
enskildas behov i en annorlunda tillvaro. Individuell hantering har skett vid varje hantering som har 
påverkat de enskildas beslut.  
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1 Inledning 
I kommunens styrmodell ingår att göra en del- och helårsredovisning på hur arbetet går i förhållande 
till fokusområdena och analys om åtgärder har bidragit till önskade effekter. I Socialstyrelsens 
föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 framgår ”Arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras.” 

Kvalitetsberättelsen tas fram för att säkra dokumentationen kring det kvalitetsarbete som skett i 
verksamheten under året och för att ge en ökad insyn, öppenhet och transparens. Kvalitetsberättelsen 
omfattar huvudsakligen Socialtjänstlagens område. Arbetet som har genomförts i syfte att 
tillhandahålla en god och säker vård beskrivs i nämndens patientsäkerhetsberättelse. 

Enligt föreskriften bör nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 

 hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits 

 vilka åtgärder som vidtagits 
 vilka resultat som har uppnåtts 

 
I nämndens kvalitetsberättelse ingår samtliga verksamhetsområden, både inom kommunal och privat 
regi. I de beskrivningar som det inte framgår verksamhetsområde är det ett arbetssätt som används 
inom båda regi-formerna.  
Säkerhetsarbetet redovisas i separat del i kvalitetsberättelsen under rubriken Trygg och säker. 

 

2 Vad är kvalitet i verksamheten? 
God kvalitet inom nämndens område innefattar bland annat rättssäkerhet, 
bemötande, delaktighet och att insatser ges i enlighet med de mål och övriga 
bestämmelser som lagar och föreskrifter anger. 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap § 3   
”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas 
personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.”  

 

Socialstyrelsen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram sex områden för god 
kvalitet inom socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och 
föreskrifter som styr socialtjänsten. Dessa områden ligger till även till grund för kapitelindelningen i 
sammanställningen. 
De sex områdena är: 

 Verksamheten ska bygga på individens självbestämmande och integritet 
Vilket innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val.  
 

 Verksamheten ska bygga på helhetssyn och samordning 
Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom 
olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig 
ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. 
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 Verksamheten ska vara trygg och säker 
Vilket innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär 
förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras 
genom förebyggande arbete. 
 

 Verksamheten ska vara kunskapsbaserad 
Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes 
erfarenheter tas till vara. 
 

 Socialtjänsten ska vara tillgänglig 
Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig 
tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. 
Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är 
fysiskt tillgängliga 
 

 Verksamheten ska vara effektiv 
Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten . 
 
 

3 Kvalitetsarbete som har bedrivits under året 

3.1 Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom Vård & Omsorg  
Pandemins konsekvenser internationellt, nationellt och lokalt blev påtagliga en dryg vecka in i mars 
2020 och har sedan dess påverkat allas vardag, mer eller mindre. Vård & Omsorg har vidtagit flera 
åtgärder och aktiviteter även under 2021 som varit kopplade till restriktioner och det 
smittförebyggande arbetet. Det har varit ett viktigt och prioriterat arbete och mycket tid och 
engagemang har gått åt för att minimera smittspridning och skapa förutsättningar för uthållighet i 
organisationen. Pandemin har till viss del också påverkat det vanliga kvalitetsarbetet som sker inom 
nämndens verksamhetsområde.  
 
Tillfälligt lokalt besöksförbud samt säkra besök 
Året inleddes med ett beslut om tillfälligt lokalt besöksförbud som fattats av Folkhälsomyndigheten. 
Det tillfälligt lokala besöksförbudet upphörde i februari. Under tiden det har varit besöksförbud på 
vård- och omsorgsboende har även övriga yrkesutövare påverkats så som fotvård, tandvård och 
hårvård. Vid nödvändiga behov av dessa tjänster har avsteg genomförts. Efter att det tillfälliga lokala 
besöksförbudet upphörde reviderades riktlinjen för säkra besök.  
Den senaste revideringen kring säkra besök beslutades 2021-12-14 och tydliggjorde att: 

 Besökare ska använda munskydd när du inte kan hålla avstånd till personal eller den som du ska hälsa 
på. Det gäller även om den du ska besöka är fullvaccinerad. Det finns munskydd i entrén.  

 Om anhöriga vill ta med den som bor på ett vård- och omsorgsboende på en utflykt eller på ett besök 
hemma hos släktingar över jul och nyår så gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 
rekommendationer.    

 Besökare som är ovaccinerade uppmanas att följa myndigheternas allmänna råd och undvika kontakt 
med personer som är äldre eller i riskgrupp. Besökare som är ovaccinerad behöver vara extra noggrann 
med hur besöket genomförs och boendet kan erbjuda möten med plexiglasskärm om enskild eller 
anhöriga efterfrågar det.   
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Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn på två enheter inom Vård & Omsorg under 
2021 kopplat till restriktioner och föreskrift kring säkra besök, det som IVO har valt att benämna 
smittsäkra besök. Tillsynens fokus var att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om 
besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (regeringsuppdrag S2020/08100). 
IVO har inte funnit några brister i tillämpningen av ovan nämnd föreskrift avseende den tillsyn som 
skett inom Vård & Omsorg. 

 

Utvärdering av effekterna kring besöksförbudet  
Den 30 juni 2020 tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för 
att begränsa spridningen av covid-19. I Coronakommissionens första delredovisning till regeringen, 
visade slutsatserna bland annat att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad 
medicinsk kompetens i äldreomsorgen. I delredovisningen framgick även att besöksförbudet, som 
gällde i sex månader, drabbade många äldre och anhöriga hårt.  

För att inhämta kommunspecifika upplevelser kring besöksförbudet genomfördes en utvärdering av 
socialt ansvarig samordnare, SAS, genom inhämtande av uppgifter, inspel och sammanställningar från 
fyra vård- och omsorgsboenden, äldrekonsulenten samt anhörigstöd. Frågor ställdes om upplevelsen av 
besöksförbudet från enskilda, anhöriga och personal. Utvärderingen visade att besöksförbudet varit 
tufft för många och att man saknat sina närstående men samtidigt känt en trygghet att besök 
begränsades. ”Jag känner mig trygg med att det inte är några besök men jag har saknat mina anhöriga 

och hade önskat att de kunde fått komma på besök.” Många upplevde också en positiv effekt av 
plexiglasskärmarna som infördes inför sommaren 2020.  

 

Öppnandet av Särö vård- och omsorgsboende  
Vård & Omsorg öppnade under januari 2021 ett nytt vård- och omsorgsboende, Särö vård- och 
omsorgsboende. De personer som tidigare bodde på Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende var de 
som skulle flytta in i första etappen. För att planera för en så säker flytt som möjligt gjordes en översyn 
utifrån flytten och med koppling till den pågående pandemin. Översynen syftade till att konstatera 
vilka åtgärder som behövde vidtas för att säkra upp flytten och minska risk för smittspridning och en 
plan för hur förvaltningen skulle agera om smitta utbröt före, under eller efter flytten var genomförd.  

 

Covid-teamet och covid-supporten 
Ett av de första besluten som fattades inom Vård & Omsorg när pandemin var ett faktum var att starta 
ett covid-team. Covid-teamet innebar ett tvärprofessionellt team som har arbetat med de personer som 
har haft konstaterad eller misstänkt covid-19 och som har varit i behov av hemtjänst och/eller hälso- 
och sjukvårdsinsatser. Den 16 april upphörde covid-teamet inom hemtjänsten. Beslutet tog med stöd 
av att det under en längre period endast varit ett fåtal personer som hade haft misstänkt eller 
konstaterad covid-19. Anledningen till minskningen bedömdes främst vara att många av de äldre med 
hemtjänst har valt att vaccinera sig. Som ett stöd till alla verksamheter upprättades istället en covid-
support. Syftet med covid-supporten var att erbjuda medarbetare i den ordinarie verksamheten stöd och 
handledning inom arbetet med covid-19. Covid-supporten vänder sig till alla verksamheter inom Vård 
& Omsorg. Supporten upphörde den 1 september 2021.  
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Dagomsorgens verksamheter  
Beslut togs den 26 mars 2020 om att tillfälligt stänga dagomsorgens verksamheter i syfte att minimera 
smittspridning av covid-19. Sammanlagt berördes 122 enskilda personer med beslut om dagomsorg. 
Dagomsorgen var helt stängd fram till oktober 2020 då resurser omfördelades till individuellt inriktade 
insatser. Under hela perioden hade Myndighet och utförare kontakt med de enskilda/anhöriga för att ge 
information och för att följa upp. Åtgärder vidtogs beroende på om den enskildes konsekvenser av 
förändringen fick inga, lindring, måttliga eller stora konsekvenser. I april 2021 togs beslut om en plan 
för att kunna öppna dagomsorgen igen och återgång till normal drift har skett succesivt under året.  
 
Begäran om hemtjänst enligt 2a kap 6 § Socialtjänstlagen  
Kungsbacka kommun är en sommarort och årligen brukar det komma cirka 50 personer mellan april 
och september, som har hemtjänst och/eller hemsjukvård i sina sommarbostäder. Det var en kraftig 
minskning förra året, både med anledning av enskildas val att inte genomföra resor under rådande 
pandemi och de restriktioner som fanns samt att Vård & Omsorg 2020 uppmanade till att inte 
genomföra så kallande onödiga resor. Till skillnad från förra året gjorde Vård & Omsorg inget avsteg 
under 2021 gällande hemtjänst och/eller hemsjukvård för personer med tillfällig vistelse, så kallande 
sommargäster. Under sommarperioden besöktes Kungsbacka kommun av 47 personer som hade 
hemtjänst och/eller hemsjukvård under vistelsen.  
 

Växelvårdsplatser  
Vid inledningen av pandemin togs beslut om att tillfälligt stänga ner enheterna med växelvårdsplatser. 
Detta med anledning av att förhindra smittspridning då det bedömdes vara en verksamhet med många 
kontaktytor och där det hela tiden varierade vilka kontaktytor de enskilda mötte. Myndighet har haft 
kontakt med de enskilda som fått sina beslut pausade, icke verkställda. Några enskilda har också valt 
att själva pausa sina insatser, för att minska risken att bli smittad av covid-19. I maj 2021 påvisades att 
behovet av växelvårdsplatser vara så omfattande, att det inte ansågs möjligt att endast skala upp antal 
växelvårdsplatser i en mindre skala. Bedömningen gjordes att verkställigheten successivt skulle återgå 
till samma antal växelvårdsplatser som användes innan pandemin.  
 

Ytterligare åtgärder 
Utöver ovan har det även tagits beslut om: 

 Mall för riskanalys avseende sammankomster inom Vård & Omsorgs lokaler. 
 Att förvaltningen för Vård & Omsorg ska initiera ett samarbete med förvaltningen för Kultur 

och Fritid, förvaltningen för Service och närsjukvården region Halland gällande gemensamt 
arbete för att minska psykisk ohälsa som uppstått som en effekt av pandemin. 

 Kortsiktig och långsiktig kompetensförsörjning inom förvaltningen avseende covid-19. 
 

Under hela pandemin har förvaltningen genomfört riskanalyser utifrån ett brukarperspektiv. I början 
gjordes detta varje vecka, därefter varannan vecka och från april och framåt skedde det en gång i 
månaden. Från 1 september och framåt har inga nya riskanalyser behövt genomföras.  
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Merparten av vård- och omsorgsboenden inom kommunal regi har under våren 2021 lagt ut 
aktivitetsscheman på hemsidan. Aktiviteterna och utformningen av scheman varierar mellan enheterna 
vilket indikerar på att aktiviteterna är framtagna utifrån de enskildas behov. För att göra information 
tillgänglig för anhöriga och de enskilda, utöver publikation på hemsidan, har flertalet vård- och 
omsorgsboenden tagit fram veckobrev och informationsblad om kommande aktiviteter som delas ut till 
de enskilda som bor på ett vård- och omsorgsboende och som skickas till anhöriga. Även vård- och 
omsorgsboenden inom privat regi tillämpar veckobrev eller månadsbrev.  
 

3.2.3 Måltidsobservationer och inkludera enskilda kring matfrågor  

Under första kvartalet infördes måltidsobservation som en del av vård- och omsorgsboendenas 
egenkontroll. Observationsmallen utgår från FAMM. FAMM är ett verktyg för att kunna utvärdera 5 
olika aspekter av en måltid; five aspects meal model och det handlar om att utvärdera rummet, mötet, 
produkten, styrsystemet och stämningen. Syftet är att ge den enskilde en så optimal nöjdhet som 
möjligt under måltiden. Utvärderingen av måltidsmiljön görs för att upptäcka och få kunskap om 
eventuella brister och förbättringsområden. En checklista har tagits fram för god måltidsmiljö. Efter att 
observationer har genomförts ska enheterna själva ta fram förslag på åtgärder och ska då använda 
checklistan för god måltidsmiljö som redskap för att genomföra förändringar/förbättringar. Om 
verksamheterna behöver stöd med åtgärder vid uppkomna brister eller utvecklingsmöjligheter kan 
kontakt tas med förvaltningens dietist. 

 

3.2.4 ” Låt oss fira” 

”Låt oss fira” är ett arbete som är framtaget av förvaltningens dietist och riktar sig till 
omsorgspersonal. Materialet ska användas som inspiration och beskriver hur personalen kan 
uppmärksamma och genomföra aktiviteter vid högtider och temadagar. Materialet kommer att 
sammanställas till handboken ”Låt oss fira”. Handboken är tänkt att fungera som inspirationsmaterial 
och stöd för verksamheterna i hur man kan arbeta för att erbjuda goda och trivsamma måltider. 

Förväntad nytta:  
 Ökad kompetens i hur personalen kan skapa en god måltidsmiljö, speciellt kring dukning. 
 Ökad kunskap hos personalen om högtider, mat och måltider och dess historiska och kulturella 

bakgrund. 
 Förbättrad kvalitet i måltidsmiljö. 
 Ökad delaktighet samt trivsel för de enskilda. 

 

3.2.5 Delaktighet i genomförandeplaner  

För att stödja omsorgspersonalens arbete kring att fånga in och beskriva den enskildes delaktighet på 
ett tydligt sätt har det anordnats utbildningar i syfte att tydliggöra delaktighet och inflytande i den 
enskildes sociala journal. Fokus har även varit på att säkerställa den enskildes delaktighet vid 
uppföljningar. Som ett komplement till den lagstadgade uppföljning kommer kvalitetsuppföljningar att 
införas. Kvalitetsuppföljningar är en del av arbetsmetoden IBIC, individens behov i centrum, och 
syftar till att följa upp resultat och värdera måluppfyllelse för den enskilde. Dessa resultat kan 
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sammanställas på olika nivåer och ingå som ett av flera underlag för verksamhetsuppföljning. 
Ytterligare översyn behöver göras tillsammans med systemförvaltarna för att säkerställa vilka 
uppgifter som kan hämtas ut på invid-, enhet- och verksamhetsnivå och hur resultaten ska användas.  
 

Bedömning självbestämmande och integritet 
Bedömningen är att det pågår ett aktivt arbete för att den enskilde ska uppleva delaktighet, ha 
inflytande och kunna göra egna val inom ramen för respektive uppdrag.  

3.3 Helhetssyn och samordning 
Helhetssyn är viktigt för att kunna samordna de insatser som ges till de enskilda. En viktig del i det 
arbetet är informationsöverföring mellan olika yrkesprofessioner som ingår i teamet runt de enskilda. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på både intern och extern samverkan. 
För intern samverkan finns en riktlinje framtagen ”Riktlinje för samverkan SoL och HSL”. Samtliga 
verksamheter inom Vård & Omsorg har teamsamverkan och under 2021 har även biståndshandläggare 
med inriktning mot vård- och omsorgsboende inkluderats i samverkan. Biståndshandläggarna arbetar 
sedan hösten 2021 områdesindelat mot vård- och omsorgsboende vilket är en förutsättning för att 
kunna delta i teamsamverkan.  Områdesindelningen har gällt sedan 2019 inom hemtjänstens 
verksamhetsområde. 

3.3.1 BPSD 

Vård & Omsorg har en utsedd demenssamordnare och en metodutvecklare på 50% kopplat till BPSD-
arbetet. Under året har det varit flera besök på arbetsplatsträffar för att informera och ha dialog om 
BPSD. Demenssamordnare har även handledning med olika enheter där huvudfokus har varit att hitta 
strategier inom BPSD.  

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Dessa symtom kan exempelvis 
vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande 
framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och omsorgspersonal. BPSD 
drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom.  

Att arbeta med BPSD 
Observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD 
förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom. Efter skattningen genomförs en 
analys av eventuella orsaker med hjälp av en checklista. Tillsammans med skattningen och förslag på 
åtgärder tas det även fram en bemötandeplan. Genom att all personal arbetar utifrån bemötandeplanen som 
upprättats för varje enskild där särskilda behov föreligger skapar det förutsättningar för en ökad trygghet 
och minskad oro. När en bemötandeplan har utvärderats ska informationen inkluderas i den enskildes 
genomförandeplan. Effekten blir också att personalen känner en trygghet i hur de ska hantera olika 
situationer som kan uppstå och att de har bättre redskap för att kunna hantera dessa beteenden individuellt 
utifrån den enskildes behov av bemötande.  

 
I år har det utbildats 26 BPSD-administratörer. BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs 
lokalt av certifierade utbildare. Demenssamordnare har även haft riktade utbildningar internt till två 
vård- och omsorgsboenden.  
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BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av 
personer med demenssjukdom och registret stöds av SKR, Sveriges kommuner och regioner . 

 
Det har under året genomförts fler skattningar än föregående år, vilket är positivt. 

 2018 - 237 BPSD-skattningar 
 2019 - 369 BPSD-skattningar 
 2020 - 391 BPSD-skattningar 
 2021 - 468 BPSD-skattningar 

 

Dock påvisas en nedåtgående trend jämfört med nationella mätningar: 

 
Analysen av resultatet kan vara felaktiga registreringar av uppgifterna. Uppgifter kan ha fyllts i utifrån 
den som registrerar uppgifterna och inte hur teamet har kommit fram till skattningar och åtgärder. Det 
kan innebära att man inte har inkluderat det som ett teamarbete eftersom det oftast är utsedd person 
(BPSD-administratör), som registrerar de individuella skattningarna som genomförts i teamet. 
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Bedömningen är även att det behövs ett omtag kring teamsamverkan avseende BPSD-arbete. 
Arbetsterapeut och fysioterapeuter har oftast inte möjlighet att delta i den utsträckning som skulle vara 
önskvärt. Arbetsterapeut och fysioterapeuter har tillsammans med sina chefer initierat ett behov om att 
få utbilda sig mer i hur registret är uppbyggt och i vilka delar som arbetsterapeut och fysioterapeuter 
skulle kunna vara delaktiga i. Utbildningsmässigt så har arbetsterapeut och fysioterapeuter medicinska 
kunskaper om demenssjukdom och utagerande beteende men det finns brist på gemensamt teamarbete 
kring arbetet med BPSD. Från enheterna redovisas att samtliga enheter har regelbundna 
samverkansmöten med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det enhetscheferna sett under 
2021 är att det under året varit svårt att hinna med alla delar som ska ingå i samverkan och mestadels 
används tiden till att arbeta med Senior alert. Struktur för samverkan kommer att ses över under 2022 
och förhoppningen är att gemensamt kunna presentera ett förslag på förändring och därmed föreslå 
förtydliganden i befintlig rutin. 
(Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer 
som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.) 
 

3.3.2 Helhetssyn på korttidsenhet 

Enskilda som får bistånd i form av korttidsvistelse är ofta i stort behov av fortsatt vård och behandling 
efter sjukhusvistelse.  Motivationen för träning och rehabilitering hos de enskilda kan variera, från hög 
till obefintlig. I samband med välkomstsamtal ställer omsorgspersonalen, om möjligt finns, en fråga till 
den enskilde om vilken målsättning hen själv har med sin vistelse på korttidsenheten. Denna 
målsättning stäms sedan av mot den målsättning som ingår i uppdraget till utföraren och övriga 
professioner inom teamet.  Målsättningen är att kunna använda den enskilde egna ord om ”önskat 

läge” för att motivera till träning och rehabilitering. För att få en samlad bild av den enskildes 
upplevelse av vistelsen på korttidsenheten lämnas en enkät i samband med hemgång. Resultatet visar 
sammantaget att de enskilda upplever vistelsen som positiv. Utifrån svaren framgår att den stora 
majoriteten upplever att de får ett mycket gott bemötande, känner sig delaktiga i sin vård, omsorg och 
rehabilitering och upplever trygghet samt att personalen upplevs tillgänglig. Tex visar frågorna som rör 
personalens tillgänglighet för den enskilde att 47 av 58 ger högsta betyg 5 (1 = mindre bra, 5 = mycket 
bra). Ingen enskild har gett lägre svar än 3 och totalt var det endast fyra svar med det svaret. 

3.3.3 Inom arbetslaget 

Flera enheter har arbetat för att öka samsynen och helhetssynen inom arbetslaget mellan dag- och 
nattpersonal. Ett arbete med rapportblad har införts där personal kortfattat skriver ner till 
nästkommande kollega de viktigaste uppgifterna att ta del av, så som till exempel nattfasta. Det har 
upplevts väldigt positivt av medarbetarna och har ökat helhetssynen och samordningen mellan 
arbetspassen. Det är även flera enheter som anger att nattpersonal deltar på verksamhetsmålen för att 
skapa en helhetssyn över dygnet. Till exempel deltar även nattpersonal på samverkansmöten avseende 
omsorg- och omvårdnadsplanerna.  

3.3.4 Individens behov under dygnets alla timmar 

Ett nytt arbetssätt har införts under 2021 på ett par vård- och omsorgsboende inom kommunal regi som 
innebär att nattpersonalen också utses till kontaktpersoner. Det syftar till att öka helhetssynen gällande 
den enskildes behov under dygnets alla timmar. På ett par enheter har verksamheten gjort 
schemaförändringar så att nattmedarbetare, som är kontaktpersoner för en specifik enhet, är med på 
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den enhetens verksamhetsmöten vid några tillfällen per termin. Detta arbetssätt används sedan tidigare 
inom vård- och omsorgsboende i privat regi.  

3.3.5 Självskattning inom teamet 

Ett mål för 2021 var att teamen tillsammans skulle få genomföra en självskattning kring samarbete, 
förväntningar och informationsöverföring. Förhoppningen var att hitta styrkor inom teamet men också 
förbättringsområden, att arbeta förebyggande för att förhindra eventuella brister som kan uppkomma 
inom teamet. Planeringen var att följa över tid hur självskattningarna kunde förändras beroende på 
vidtagna åtgärder. Då det inte ska följas över tid anses det inte relevant att endast följas upp vid ett 
enstaka tillfälle. Effekten av det arbetet bedöms inte leda till önskad effekt. Dock finns det frågor om 
samverkan i egenkontrollen som genomförs årligen. Resultatet i egenkontrollen visar ett resultat för 
området Samverkan på 3,7 av totalt 4.  

3.3.6 Förebyggande och hälsofrämjande arbete   

Verksamhetsområde Myndighet har ett uppdrag att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. Det förbyggande och hälsofrämjande arbetssättet finns redan etablerat i det grundläggande 
sociala arbetet på Myndighet, men behöver förstärkas och utvecklas i samverkan med både interna och 
externa aktörer i samhället. Hälsofrämjande och förebyggande insatser från såväl samhällets som 
individens sida kan förbättra livskvalitén och bidra till mindre behov av omfattande insatser från Vård 
& Omsorg. I syfte att samla allt förebyggande och hälsofrämjande arbete under ett verksamhetsområde 
har en ny enhet tagits fram inom Myndighet. En projektledare har varit utsedd för att samordna arbetet 
under hösten 2021 och utifrån uppdrag från verksamhetschef göra en förstudie i syfte att kartlägga 
verksamhetens gemensamma uppdrag, pågående utvecklingsarbete och identifiera och upprätta en plan 
för behov av utvecklingsområden med fokus på projektets nytta och verksamhetens behov. En 
slutrapport kommer att färdigställas i januari 2022. Slutrapporten kommer ligga till grund för enhetens 
inriktning, vision och verksamhetsidé. 
 

3.3.7 Förebyggande information till kommunens 80 åringar 

Varje kommun i region Halland har ansvar för att ta fram en struktur på hanteringen som går i linje 
med Anna och Lars hälsa. Mer om Anna och Lars hälsa finns på: Anna-och-Lars-hälsa-130128-
beställning.pdf (regionhalland.se) 

Arbetet med uppsökande arbete har anpassats utifrån de rekommendationer och restriktioner som 
Folkhälsomyndigheten har beslutet om. Arbetet sker under 2021 på samma sätt som under 2020, det 
vill säga genom att ett skriftligt material med kommuninformation, digitala tips, förebygga fallrisk, 
undernäring, brandskydd samt främja hälsa skickas hem till de som ingår i urvalet. Alla utskick följs 
sedan upp med ett telefonsamtal och en skriftlig utvärdering som skickas med ut. Utskick och 
uppföljning görs till de som fyller 80 år under året och inte har någon kontakt med Vård & Omsorg 
sedan tidigare. Detta arbetssätt kommer gälla även under 2022, då det finns behov av anpassningar 
utifrån att pandemin fortsätter.  

Under 2021 har det rört sig om kontakt med cirka 570 kommuninvånare. 
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När verksamheten har gjort uppföljning på utskicket är det många som har sagt att de är tacksamma för 
informationen, tycker att det är bra att få den och har sparat informationen. Frågor som uppkommer 
under samtalet rör oftast bistånd, fixartjänsten och bostadsanpassning.  

3.3.8 Uppsökande verksamhet för att bryta ensamhet 

Verksamheten har fortsatt med stödsamtal under 2021. Samtal sker till personer som har hemtjänst, 
oavsett regiform, och upplever sig ensamma/isolerade och vill ha hjälp med att bryta ensamheten. 
Verksamheten får information om enskilda via antingen hemtjänsten eller via biståndshandläggarna. 
Samtliga enskilda som kontaktats ha samtyckt till att de vill bli kontaktade. Samtal från verksamheten 
är mycket uppskattade och personalen som utför samtalen får ofta kommentarer som: 

 så skönt att någon bryr sig 
 roligt att någon ringer/att telefonen ringer 
 jag ser fram emot våra samtal.  

 
Personalen inom verksamheten har uppmärksammat att målgruppen har breddats under pandemin. 
Pandemin har gjort att fler enskilda har isolerat sig och därmed upplever en ensamhet. Det märks att 
även om det är en ”vald” isolering så upplever de enskilda att det är svårt att bryta isoleringen och 
behöver stöd att göra det.  
Under hösten har verksamheten fortsatt med stödsamtal men med mer fokus på att hjälpa seniorer till 
social samvaro i takt med att vaccinationstäckningen i samhället har ökat och att restriktionerna efter 
sommaren lättade något. Under hösten tilltog dock restriktionerna igen och hembesöken blev återigen 
mer restriktiva. 
Verksamheten har deltagit i flera projekt och arbeten inom Vård & Omsorg som till exempel: 

 Samarbetat med äldrekonsulenten för att skapa samverkan med interna och externa aktörer i 
syfte att förebygga psykisk ohälsa, ensamhet och isolering i pandemins spår. Det arbetet 
fortsätter efter årsskiftet. 

 ”Mera Digital” tillsammans med anhörigstödet för att minska det digitala utanförskapet hos 

våra äldre. 
 Deltagit i referensgrupp för samverkansrutiner mellan förebyggande och bistånd. 
 Ingår i ett samarbete med ”Digitala måltider och inköp” för att förebygga undernäring. 
 Delaktig i arbetet med att få enskilda positiva och trygga till Digital Tillsyn/Trygghetskamera. 

Under våren kommer verksamheten att besöka alla träffpunkter och informera om Digital 
tillsyn. 

3.3.9 Anhörigstöd 

Under året har Anhörigstöd erbjudit café och olika samtalsträffar. Under perioder har dessa träffar 
varit digitala med anledning av restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. För 
att bredda utbudet och möjliggöra för fler anhöriga att få stöd har Anhörigstöd genomfört enskilda 
pratpromenader som har varit uppskattade.  
Anhörigstöd har märkt en ökning av kontakter och samtal under andra kvartalet 2021. Många anhöriga 
uppger att det har varit en tuff tid men flertalet tycker nu att det känns lite lättare. Flera anhöriga har 
uttryckt att det är skönt att det är café igen. Anhöriga som deltar upplever att det är värdefulla samtal 
på dessa träffar. 
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Aktiviteter som har genomförts under året: 

 Anhöriggrupper - 4 anhöriggrupper med inriktning demens. 2 dagtid och 2 kvällstid där den 
ena var för vuxna barn med demenssjuk förälder. Det är 6 anhöriga som träffats vid 5 tillfällen 
under hösten. Demenssamordnare har varit med som föreläsare vid 2 tillfällen. 

 1 anhöriggrupp ”I nöd och lust”. 
 1 efterlevandegrupp 
 Samtalskvällar för vuxna barn som har en sjuk förälder. Träffarna blev dock inställda på grund 

av lågt deltagarintresse.  
 Avslappningsträffar 3st tillfällen med avslappning, meditation och samtal. 
 Grötträffar i december, endast en genomfördes då övriga fick ställas in på grund av snöoväder. 
 Julbord i Storstugan på Tjolöholm, Anhörigstöd erbjöd 40 platser och 28 anhöriga deltog. 

Snökaos och förkylningar var orsak till avbokningar.  

3.3.10 Äldrekonsulent 

Äldrekonsulenten har arbetet för att skapa mer samordning och helhetsplanering kring 
inflyttningsprocessen för de som flyttar in till ett vård- och omsorgsboende. Kontakt tas med de som 
flyttar inom kommunen och med de omsorgstagare alternativt deras anhöriga som bor i annan kommun 
och flyttar till ett vård- och omsorgsboende inom Kungsbacka kommun. Samtalen handlar om 
information om boendeprocessen, vad som händer framöver och hur det går till att flytta in på ett 
boende. Det har funnits en oro hos närstående med koppling till rådande smittspridning i samhället av 
covid-19. Denna oro, uppger äldrekonsulenten, har börjat avta framemot sommaren. Ännu ett område 
som blivit tydligt är den ekonomiska situationen i samband med att man flyttar in på ett vård- och 
omsorgsboende. Många samtal handlar om att enskild/anhörig uttrycker oro för tex dubbla 
hyreskostnader och vem som ska sköta det praktiska med flyttning av tillhörigheter och möbler. Under 
året kom uppgift om att det anställts en ekonomisk rådgivare inom kommunen för äldre över 65 år. 
Detta var dock en missuppfattning och det finns ingen ekonomisk rådgivare riktad mot äldre.  
Verksamhetsgrenen Förebyggande och hälsofrämjande arbete har under 2021 fått ett uppdrag att arbeta 
för att stötta och stävja samt förebygga ohälsa i pandemins spår. En intern samverkansgrupp har satts 
ihop över förvaltningsgränserna och en grupp med externa aktörer inom Kungsbacka kommun. 
Gruppen har tagit fram informationsmaterial som ska distribueras ut till externa aktörer tex 
vårdcentraler.  

3.3.11 Reviderad samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering  

Samverkansrutiner finns mellan Hallands sjukhus, privat och offentlig närsjukvård, psykiatrin i 
Halland samt samtliga halländska kommuner. Den regionala genomförandegruppen har under året: 

 arbetat fram ett nytt planeringsunderlag 
 tagit fram en beredningsprocess för avvikelser och uppföljningsindikatorer 2021  
 färdigställt processtegen i utskrivningsprocessen, se bild nedan.  
 tydliggjort begrepp som utskrivningsdatum, utskrivningsklar samt skillnad mellan Samordnad 

individuell plan (SIP) och Utskrivningsplanering (UPL). 
 stöd/vägledning för en gemensam struktur i planeringsmötena inför utskrivning från 

slutenvården är under framtagande. 
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3.4.2 Lex Sarah-rapportering kommunal regi 

Under perioden november 2020 t o m oktober 2021 har den kommunala regin rapporterat in 
sammanlagt 81 händelser där rapportören har bedömt att händelsen varit ett missförhållande eller risk 
för missförhållande.  
I samtliga lex Sarah-rapporter har socialt ansvarig samordnare ansvarat för utredning och beslut, enligt 
delegeringsförteckning antagen av nämnden för Vård & Omsorg den 16/9 2020, § 72, nr 3.5.1. 

 63 av händelserna har avslutats med beslutet:  
Händelsen utgör inte ett missförhållande eller risk för missförhållande.  

Bedömningen innebär att händelserna inte har orsakat några konsekvenser eller risk för konsekvenser 
för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. I dessa händelser har inte ansvarig 
utredare funnit några skäl som föreligger för att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och 
omsorg. Vidtagna och planerade åtgärder har bedömts vara tillräckliga för att förebygga att liknande 
händelser inträffar igen. Åtgärderna hanteras av berörd enhetschef och arbetsgrupp och ingår i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Utav de 63 händelser är 15 stycken felregistrerade händelser av personal, 
personal har inte haft för avsikt att rapportera ett missförhållande/påtaglig risk för missförhållande. I 
flertalet av dessa händelser har händelsen hanterats som vårdskada/risk för vårdskada istället, tex 
fallhändelse, brister i omvårdnaden eller ej informerat om förändrat hälsotillstånd till legitimerad 
personal. Skäl till att händelserna hanterats och bedömts utifrån vårdskada/risk för vårdskada är att 
åtgärderna är av hälso- och sjukvårdskaraktär och det är legitimerad personal som har 
instruerat/delegerat åtgärden och har ansvar för uppföljning av insatt åtgärd. 

 15 av händelserna har avslutats med beslutet:  
Händelsen utgör ett missförhållande/ påtaglig risk för missförhållande 

Den vanligaste bakomliggande orsaken till att missförhållandena/riskerna för missförhållandena har 
uppkommit är att personal inte har varit följsamma till gällande rutin.  
Vanligaste åtgärden är samtal med berörd personal samt att händelsen tas upp och analyseras på 
samverkansmöten samt genomgång med samtliga medarbetare på arbetsplatsträff.  

 3 av händelserna har avslutats med beslutet:  
Händelsen utgör ett allvarligt missförhållande/ påtaglig risk för allvarligt missförhållande. 
Dessa händelser har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Se under rubriken 3.4.4. 

3.4.3 Lex Sarah-rapportering privat regi 

Privata utförare har ett eget ansvar för utredning, ställningstagande och anmälningsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg. Information om lex Sarah-rapportering ska lämnas av privata 
utförare till nämnden, utsedd tjänsteman för uppdraget är förvaltningens socialt ansvariga samordnare.  
Under perioden november 2020 t o m oktober 2021 har de privata utförarna rapporterat in sammanlagt 
12 händelser som har utretts i enlighet med SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om lex Sarah. 

 7 av händelserna har avslutats med beslutet:  
Händelsen utgör inte ett missförhållande eller risk för missförhållande.  

Bedömningen innebär att händelserna inte har orsakat några konsekvenser eller risk för konsekvenser 
för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Vidtagna och planerade åtgärder har 
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bedömts vara tillräckliga för att förebygga att liknande händelser inträffar igen. Åtgärderna hanteras av 
berörd enhetschef och arbetsgrupp och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 3 av händelserna har avslutats med beslutet:  
Händelsen utgör ett missförhållande/ påtaglig risk för missförhållande 

Händelserna har handlat om utebliven omsorg eller bristande omsorg och har bedömts vara i den grad 
att det påverkat den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Händelserna kommer från 
olika verksamheter.  

 2 av händelserna har avslutats med beslutet:  
Händelsen utgör ett allvarligt missförhållande/ påtaglig risk för allvarligt missförhållande. 

Dessa händelser har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. 

Den ena händelser avser att enskild med smärtproblematik inte har fått ordinerat smärtstillande 
läkemedel vid ordinerad tid inför omvårdnad och därmed drabbats av smärta. Enskild har också 
drabbats av smärtgenombrott inför såromläggning samt att den enskilde erhållit frukost efter att 
morgonens omvårdnadsarbete har utförts, vilket lett till att nattfasta ej brutits i skälig tid. Utredning 
avseende smärtproblematiken kunde ha hanterats i spåret för vårdskada/risk för vårdskada men 
rapporterades in som ett missförhållande/risk för missförhållnade. Den privata utförare valde därför att 
fortsätta utredningen i lex Sarah- spåret. Kontakt har skett med förvaltningens medicinskt ansvariga 
sjuksköterska och socialt ansvariga samordnare, enligt riktlinje.  

Den andra händelsen avser en händelse där enskilde svalde disktabletter. Händelsen kunde ha orsakat 
allvarliga konsekvenser. Inga bestående konsekvenser uppstod och utredningen har avslutats med 
ställningstagandet att händelsen varit en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Samverkan och 
överlämning av information har skett till förvaltningen socialt ansvariga samordnare, enligt riktlinje.  
 

3.4.4 Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 

Om en händelse bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård- och 
omsorg, IVO. Sammanlagt har nämnden för Vård & Omsorg bedömt 3 händelser som 
anmälningspliktig enligt 6 kap. 1 § SOSFS 2011:5.   

 Den första händelsen berörde både Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad och anmälan till IVO gjordes gemensamt. Diarienummer 2021-
00159. Händelsen avsåg behörighetstilldelning i en statistikdatabas inte har gjorts strukturerat, 
statistikdatabasen har koppling till verksamhetssystemet för individärenden Combine. 
Utredningen påvisade att de som tilldelats behörighet har fått för bred åtkomst till uppgifter i 
statistikdatabasen. Återkoppling från IVO inkom 2021-10-15 och IVO bedömde att 
huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Enligt IVO:s bedömning 
innehåller huvudmannens utredning de uppgifter som ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. IVO har därmed avslutat ärendet. 

 Den andra anmälan som gjordes var även den en händelse som berörde både Vård & Omsorg, 
Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad och anmälan till IVO gjordes 
gemensamt. Diarienummer 2021-00371. Händelsen avsåg en risk för bristande funktionalitet i 
del av verksamhetssystem. Utifrån vidtagna och planerade åtgärder från såväl förvaltning som 
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förväntad teknisk lösning från systemleverantören, gör utredare bedömningen att sannolikhet 
för att liknande händelser upprepas som minimal. Det krävs att medarbetare aktivt väljer att 
göra fel för att händelsen ska upprepas, vilket inte bedöms som troligt. Leverans från leverantör 
aktiverades 2021-11-30. Återkoppling från IVO har inte inkommit. 
 

 Den tredje händelsen som anmälts till IVO rör bristande bemötande gentemot enskild person. 
Diarienummer 2021-00334. I den aktuella händelsen har personal brustit i sitt agerande 
gentemot enskild person, verbalt, och händelsen bedöms vara ett avvikande bemötande utifrån 
från de grundläggande kraven i lagstiftningen gällande enskildes självbestämmanderätt, 
integritet, trygghet och värdighet. Under samma period som händelsen har hanterats utifrån lex 
Sarah-spåret har det även skett arbetsrättsliga åtgärder. Återkoppling från IVO har inte 
inkommit. 

 

3.4.5 Klagomål och synpunkter 

Klagomåls- och synpunktshanteringen är ett viktigt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet 
för att förbättra och utveckla förvaltningens verksamheter. Klagomåls- och synpunktshanteringen har 
också en betydelsefull demokratisk funktion som möjliggör att var och en kan tycka till om 
verksamheten och på så sätt ha inflytande och känna delaktighet.  Sedan pandemin har det varit en 
större andel inkomna klagomål och synpunkter under och förvaltningen har konstaterat ett otydligt 
tillvägagångssätt och vad som ska registreras var. Förvaltningen har uppmärksammat att, även om 
samtliga klagomål hanteras, så hanteras inte alla i samma process. Under året har riktlinjen för 
klagomåls- och synpunktshantering reviderats. Syftet med riktlinjen är att ge stöd och vägledning åt 
chefer och medarbetare i arbetet med inkomna klagomål och synpunkter för en enhetlig och korrekt 
hantering.   

Klagomål på nämndens verksamhet som har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg skickas 
av tillsynsmyndigheten till nämnden utan hantering eller åtgärd från tillsynsmyndigheten.  

Det är nämndens ansvar att utreda klagomål och Inspektionen för vård och omsorg avslutar vanligtvis 
ärendena med hänvisning till att Inspektionen för vård och omsorg använder klagomål som underlag i 
sina riskanalyser och att det kan medföra tillsyn inom området längre fram. Då kan nämndens 
hantering av klagomål komma att efterfrågas. Denna typ av inkomna ärenden samordnas av socialt 
ansvarig samordnare när det handlar om klagomål eller synpunkter på det sociala innehållet inom 
nämndens verksamhetsområden.  
Inspektionen för vård och omsorg förkortat IVO:  

Diarie-nr Avsändare/ 
Mottagare 

Beskrivning Avslutat 

2021-
00190 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Klagomål på verksamhet, 
Vård, omsorg och omvårdnad av omsorgstagare vid Särö vård- och 
omsorgsboende. 

2021-06-23 

2021-
00189 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Klagomål på verksamhet, 
Nattbemanning vid Särö vård- och omsorgsboende. 

2021-07-06 
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3.4.6 Tillsynsärende Inspektionen för vård och omsorg 
Inspektionen för vård och omsorg förkortat IVO:  

Diarie-nr Avsändare/ 
Mottagare 

Beskrivning Avslutat 

2021-
00117 

IVO Tillsyn om i vilken utsträckning kommunen anlitar privata utförare av 
hemtjänstinsatser samt om kommunen kontrollerar att dessa har tillstånd 
från IVO att utföra hemtjänstinsatser. 

2021-06-22 

2020-
00801 

IVO  Tillsyn avseende att granska hur Kungsbacka kommun, under utbrottet 
av covid-19, tillgodosett behoven hos enskilda personer med 
socialtjänstinsatser. IVO avslutar ärendet men påtalar följande: 

- Kommunen har brustit i arbetet med riskanalys 
- Kommunen har brustit i arbetet med att följa upp hur de har 

tillgodosett enskildas behov vid förändringar i deras SoL/LSS-
insatser 

IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av 
bristerna. Ingen kritik riktades till arbetet inom nämnden för Vård & 
Omsorg.  

2021-09-15  

2021-
00250 

IVO Tillsynen har avsett hur smittsäkra besök har kunnat genomföras i det 
särskilda boendet för äldre. Tillsynens fokus har varit följa upp 
tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (regeringsuppdrag 
S2020/08100). 
IVO har inte funnit några brister i tillämpningen av ovan nämnda 
föreskrift. 

2021-11-29 

2021-
00251 

IVO Tillsynen har avsett hur smittsäkra besök har kunnat genomföras i det 
särskilda boendet för äldre. Tillsynens fokus har varit följa upp 
tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (regeringsuppdrag 
S2020/08100). 
IVO har inte funnit några brister i tillämpningen av ovan nämnda 
föreskrift. 

2021-11-29 

2021-
00402 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Begäran om yttrande och 
handlingar, Ej verkställt beslut 

Pågående 

 
 

3.4.7 Basala hygienrutiner 

Den mätning som Kungsbacka kommun gör är en del av Region Hallands arbete för att mäta 
följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. I Region Hallands mätning ingår samtliga 
halländska kommuner. Mätningen genomförs 2 gånger per år. Den mätning som görs av Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, är en annan mätning och där ingår 140 av landets 290 kommer. Ingen 
halländsk kommun är med i den mätningen. 

Redovisning av observationer av omsorgspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner sker i 
kvalitetsberättelsen medan följsamhet hos legitimerad personal redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.  
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Antalet observationer har ökat under 2021 jämfört med tidigare år. Att antalet mätningar har ökat kan 
bero på den pågående pandemin och det fokus som har varit på följsamheten till basala hygienrutiner. 
Vid första mätningen under pandemin för drygt ett år sedan så skedde en stor ökning av följsamheten 
till både basala hygienrutiner och klädregler. Under 2021 har dock följsamheten inte fortsatt att öka.  
Målvärde för basala hygienrutiner är 90% och målvärde för klädregler är 95%. 

Följsamhetsmätning Hygien 2020 Juni 2021 Vår 2021 Höst 

Antal observationer 412  813 590 

Följsamhet basala hygienrutiner 79,6% 83,0% 76,4% 

Följsamhet klädregler 90,3% 91,5% 89,2% 
De fyra stegen i basala hygienrutiner består av att händerna spritas före och efter ett vård- eller omsorgsmoment samt att handskar och 
plastförkläde används på ett korrekt sätt. Ett korrekt förfarande måste utföras inom alla 4 steg för att få ett positivt värde. 

De fyra stegen i klädreglerna innebär att medarbetaren ska använda korrekt arbetsdräkt och händerna ska vara fria från exempelvis 
ringar, klocka och armband. Medarbetaren ska ha korta naglar utan nagellack och håret är kort eller uppsatt. Ett korrekt förfarande måste 
utföras inom alla 4 steg för att få ett positivt värde. 

Hygienombud och enhetschef på respektive enhet går tillsammans med medarbetarna igenom enhetens 
resultat och arbetar vidare med de förbättringsområden som framkommit.  
Målvärde för basala hygienrutiner är 90% och målvärde för kläder är 95%.  Det innebär därmed att 
inte någon av mätningarna når upp till det målvärde som finns.  

3.4.8 Mätning av måltider 

Vård & Omsorg genomför årligen mätning av måltider på samtliga vård- och omsorgsboenden i 
kommunal regi och privat regi samt korttidsenhet. Mätningen genomförs på enskilda med risk för eller 
konstaterad undernäring och samtidig tillsyn nattetid. Genom att mäta måltiderna ges en inblick i 
erbjudna och intagna måltider samt ett värde på nattfastans längd. Mätningen fungerar därmed som en 
del i verksamhetens arbete för att förebygga undernäring och som ett komplement till Senior alert.  

Senior alert är ett av Sveriges nationella kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för 
äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med 
blåsdysfunktion. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. 

 
I samband med mätning av måltider genomförds en granskning på individnivå för de omsorgstagare 
som hade en nattfasta över 11 timmar vid mätning av måltider. Vid årets mätning hade nio av tolv 
vård- och omsorgsboende en genomsnittlig nattfasta under elva timmar. Två boende hade en 
genomsnittlig nattfasta mellan elva och tretton timmar och ett boende hade genomsnittlig nattfasta 
över 13 timmar. Övervägande delen av boendena erbjöd fler måltider än vad som intogs. 
Om en person har gott och stabilt nutritionsstatus, stabil vikt eller viktuppgång är det inte nödvändigt 
att sträva efter kortare nattfasta. Verksamhetens fokus är därför att minska nattfastan för de personer 
som är undernärda, de som riskerar att utveckla undernäring samt de som har negativ viktutveckling. I 
första hand ska verksamheten justera måltidsordning för att förkorta nattfastan och omsorgspersonalen 
ska alltid erbjuda något att äta eller dricka till enskilda som vaknar på natten, innan sänggående eller 
vid uppvaknande.  
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Efter mätningen genomfördes en översyn med journalgranskning på de enskilda med nattfasta över 
elva timmar och där dietist rekommenderar översyn eller utredning för att utvärdera 
nutritionsomhändertagandet. Journalgranskning och bedömning (kod grön, orange eller röd) 
genomfördes av enhetschef och sjuksköterska i verksamheterna enligt följande: 
Grön: utifrån inkommen dokumentation behövs inga ytterligare åtgärder. Omsorgstagaren bedöms ha stabil 
nutritionsstatus eller tillräckliga omvårdnads- och/eller nutritionsinsatser.  

Orange: verksamheten och/eller ansvarig sjuksköterska rekommenderas att översyn görs gällande individens situation samt 
bedömning av eventuella åtgärder. Exempel på åtgärd är att sjuksköterska påbörjar nutritionsutredning, kontrollerar så att 
omsorgstagaren är viktstabil eller ser över måltidsordning för att minska nattfastan. 

Röd: Verksamheten/ansvarig sjuksköterska rekommenderas att påbörja nutritionsutredning, alternativt remittera patienten 
till dietist i Region Halland.  

Vid sammanställningen påvisades att 36 personer skattades gröna, 37 personer skattades orange och 3 
personer skattades röda. Denna form av mätning har inte skett tidigare och det kan därmed inte göras 
någon jämförelse med föregående år. Mätning och individöversyn är ett bra verktyg i arbetet att 
förebygga undernäring och säkerställa gott nutritionsomhändertagande.  

 
Bedömning trygghet och säkerhet 

Bedömningen är att området trygghet och säkerhet är väl hanterat inom nämndens 
verksamhetsområde. Det finns en tydlig struktur för hanteringen av bristområden/riskområden och 
arbete görs löpande för att säkerställa att de enskilda får en god kvalitet.  
 

Säkerhetsarbete  

I samband med komplettering till nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beslutades 
att säkerhetsarbetet ska rapporteras vid delår och helår av säkerhetsansvarig.  

Incidenter och risker som har påverkat säkerheten samt genomförda riskanalyser och åtgärder  

Reservkraftverk 

Kommunstyrelsen har 2021 fattat beslut om att Vård & Omsorg har huvudansvar för reservkraft till 
vård- och omsorgsboende. Nämnden för Vård & Omsorg som bedriver samhällsviktig verksamhet 
ansvarar därmed för att ta fram och analysera var och vilken kapacitet som krävs för att upprätthålla 
verksamheten vid strömavbrott. Den förvaltning som har ett ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret inkluderar att vidta de 
åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och krishanteringsförmåga. Reservkraft är ett sätt att 
trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott. Inom vård- och omsorgsområdet är det i vissa fall helt 
nödvändigt för människors liv och hälsa att verksamhetsutövarna har tillgång till elektrisk kraft vid 
strömavbrott. 

Av patientsäkerhetslagen följer att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Det kan 
alltså konstateras att det finns vissa krav som indirekt innefattar tillgång till reservkraft som kan anses 
nödvändigt och att sakna tillgång till reservkraft kan innebära att verksamheten inte når upp till de 
kvalitetskrav som kan ställas på den enligt gällande författningsbestämmelse.  
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Rutin vid strömavbrott är implementerad i verksamheten via ledningsgrupp för vård- och 
omsorgsboende samt träffar med samtliga enhetschefer på vård- och omsorgsboende hösten 2021. 
Samtliga utförare har informerats om arbetet. Rutinen är även förankrad med säkerhetschef samt el-
ansvarig på teknik samt med Service Direkt supportorganisation. 

I lokalbehovsplanen beslutar nämnden att Vård & Omsorg behöver planera för framtida budgetmedel 
för investering, service och drift av reservkraft med tillräcklig kapacitet för att klara verksamheternas 
behov.  
Förvaltningschef har gett förvaltningen i uppdrag att under 2022 göra en utredning om vilken reservkraft 
som behövs för att klara verksamhetens behov under strömavbrott. Mobila reservkraftaggregat ska 
användas i avvaktan på att vård- och omsorgsboende har utrett vilken stationär reservkraft som behövs 
för att klara driften. 

 
Beredskapsplan och kontinuitetsplaner 
En beredskapsplan för framtida krisberedskap för Vård & Omsorg har tagits fram och beslutas om av 
förvaltningsledning. Implementering av denna pågår. 
 
Vård & Omsorg ska planera för att ha förutsättning att arbeta så normalt som möjligt trots en pågående 
kris. Tillsammans med specialister inom krisberedskap på kommunledningskontoret och en utsedd 
arbetsgrupp med olika kompetenser inom Vård & Omsorg har under hösten 2021 identifiera 
sårbarheter i arbetet för att skapa en robusthet i verksamhetens så kallad kontinuitetsplanering. 
Kontinuitetsplanering är genomförd under 2021 och i den identifieras förslag på förbättringsområden. 
Under 2022 behöver dessa förbättringsområden arbetas vidare med. 
 

Faktaruta 
Beredskapsplan 
Syftet med Vård & Omsorgs beredskapsplan är att tydliggöra vilka mallar och rutiner som verksamheten behöver ta 
fram, tillgängliggöra och testa. Förvaltningens krisorganisation ska vara förberedda och har övat på att hantera en 
eventuell kris som kan uppstå. Planen ska ses som en handbok som beskriver förvaltningens arbete inom krisberedskap 
och civilt försvar utifrån perspektivet ”före, under och efter” och bygger på den kommunövergripande 

beredskapsplanen. Planen uppdateras vid behov och revideras årligen av säkerhetssamordnare på förvaltningen för 
Vård & Omsorg. 

Kontinuitetsplan 
Skapa en robusthet i samhällsviktig verksamhet. Skapa en plan B. Identifiera risker och sårbarheter kartlägga våra 
processer, beroenden och acceptabla avbrottstider. 

 

Brandsäkerhet 
Förvaltningsledning har under året informerats om det ansvar Vård & Omsorg har för systematisk 
brandsäkerhetsarbete. Under hösten har informerat getts på samtliga ledningsgrupper om enhetschefers 
ansvar för att anmäla medarbetare till obligatorisk grundutbildning i brandsäkerhet för nyanställda. 
Information har också getts om enhetscheferna ansvar för att varje verksamhet har ett utsett 
brandombud och att riktlinje gällande riskmedvetenhet vid rökning efterlevs. 

Under 2022 kommer kvalitetssäkring av följsamhet till systematiskt brandsäkerhetsarbete att ske via 
egenkontroll för Vård & Omsorg enligt följande frågeställningar: 

 Finns brandombud i den verksamhet du som brandskyddsansvarig chef ansvarar för? 
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 Har samtliga medarbetare i den verksamhet du som brandskyddsansvarig chef ansvarar för, 
deltagit i obligatorisk grundutbildning i brandsäkerhet?  

 Känner medarbetare i den verksamhet du som brandskyddsansvarig chef ansvarar för till 
riktlinje gällande riskmedvetenhet för brand vid rökning? 
 

Individanpassad brandsäkerhet för särskilt riskutsatta 
Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende förutsätter att den enskilde 
själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand. Det innebär att det är den enskilde som 
ansvarar för att ha brandskydd på plats. För boende på vård- och omsorgsboende finns brandskydd i 
fastigheten. Brandsäkerhet är inte specifikt en vård- och omsorgsfråga, dock är målgruppen äldre 
särskilt riskutsatta när det gäller incidenter vid brand. Kungsbacka kommun har inte något 
inriktningsbeslut gällande individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta. Samarbete med andra 
förvaltningar har varit aktuellt under 2022 men inte landat i något beslut om Kungsbacka kommun ska 
ha några insatser för särskilt riskutsatta personer. 
 

Värmebölja utifrån förutsättningar att hålla lokalerna på Vård och Omsorgsboende svala vid höga 
temperaturer ute. 

Rutiner har tagits fram för hur Vård & Omsorg på kort sikt ska kunna hantera värmeböljor för att hålla 
lokaler på vård- och omsorgsboenden svala vid höga temperaturer ute. Även rekommendationer för 
ordinärt boende har tagits fram. Nya vård- och omsorgsboenden byggs numera med komfortkyla. 
Dialog pågår om möjlighet till komfortkyla på de äldre vård- och omsorgsboenden som saknar det. 
 

Genomförda uppföljningar och utvärderingar med resultat  

Det finns i nuläget inget resultat att redovisa av det systematiska säkerhetsarbetet då det saknas 
uppföljnings- och utvärderingsverktyg för området säkerhet. Detta kommer att vara en prioriterad 
uppgift under 2022. 
 
Bedömning 

Vård & Omsorg arbetar med ständiga förbättringar och det finns ett stort engagemang i att tillsammans 
göra en bra och säkrare verksamhet bättre. Det finns rutiner ute i de olika verksamheterna för hur man 
hanterar händelser utifrån säkerhetsaspekten. Utvecklingsledare - Fastighet och driftsäkerhet gör dock 
bedömningen att det finns områden att arbeta vidare med för att säkerställa säkerhetsarbetet och 
förbättringsområden är identifierade under 2021. 

Prioriterade frågor för 2022 är plan för evakuering av personer vid större kris som uppfyller de krav 
som verksamheten behöver och behov av reservkraftverk samt utredning av driftsäkerhet av elbilar och 
laddstolpar vid vinterväder. Under 2022 kommer också det vara prioriterat att ta fram en systematisk 
kvalitetsuppföljning av säkerhetsfrågorna. 
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3.5 Kunskapsbaserad verksamhet 
Att all personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet 
och ge god vård och omsorg.  

För att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten genomgår medarbetare fortlöpande 
kompetensutveckling genom olika typer av påbyggnads- och vidareutbildningar. Varje chef ansvarar 
för att uppmärksamma de behov av kompetensutveckling som finns i respektive verksamhet – både 
vad gäller hela yrkeskategorier, enskilda arbetsplatser och enstaka individer.  

3.5.1 Stjärnmärkt  
Under 2021 har vård- och omsorgsboende inom kommunal regi inlett utbildningen Stjärnmärkt. 
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra 
utbildningssteg och när minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga 
utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. För att genomföra Stjärnmärkt utbildningsmodell krävs 
tid och engagemang. Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts symbol. Det är ett bevis 
för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta 
personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god vård och 
omsorg om demenssjuka. 

3.5.2 Träffar för måltidsombud 
Dietist ansvarar för att två gånger per år anordna träffar för måltidsombud i kvarboende och på vård- 
och omsorgsboende. Även externa utförare bjuds in. Under året har träffarna haft information om 
appen ”Matfröjd” och ”Mat, musik, minnen”, vikten av att minimera svinn, viktiga måltidsmiljön 
utifrån måltidschecklista för kvarboende och vård- och omsorgsboende.  

Under året har det även tagits fram en webutbildning för nya måltidsombud. Utbildningen innehåller: 
Del 1: webutbildningen med fördjupad kunskap om åtgärder och anpassningar när den vanliga 
omsorgen inte räcker till, hälso- och sjukvårdsgrundade åtgärder, sjukdomskunskap, anpassningar av 
maten på grund av till exempel sjukdom och allergi samt kortfattat om anpassning till klimat och 
säkerhet vad gäller livsmedelshygien och risklivsmedel.  
Del 2: träff med dietist och måltidsombud. Träffen tar upp hur ombuden kan arbeta för att fullgöra sitt 
uppdrag utifrån uppdragsbeskrivning.  
Under våren togs även en webutbildning fram om mat och måltider. Utbildningen ska genomföras vid 
nyanställning och därefter vid behov. Kursen omfattar: 

 Enkel näringslära och äldres behov av energi och näring 
 Att upptäcka och förebygga undernäring 
 God måltidsmiljö 
 Goda måltider, laddade med energi och näring 
 Vad gör vi om någon behöver anpassad mat?  

 

3.5.3 Dokumentationsskyldighet koppla till system 
En satsning som påbörjade under 2020 var att förstärka kompetensen kring social dokumentation. 
Detta arbeta har fortsatt under 2021. Till varje träff tas utbildningsmaterial fram och tillfällen spelas in. 
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Det innebär att tillgång finns till materialet i efterhand för de som inte kan delta på utvalda datum. 
Utbildningarna kommer att fortsätta under 2022. Uppfattning från verksamheten är överlag att det är 
viktig information som tas fram och att det förenklar när det ges kunskap om både varför det är viktigt 
utifrån föreskrift och riktlinje samt hur det ska göras i verksamhetssystemet.  

3.5.4 Utbildning inom Myndighet  

Inom verksamhetsområdet Myndighet har sedan innan pandemin haft planering på att hela 
arbetsgruppen ska gå breddutbildning kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  
Tyvärr har utbildningen i våld i nära relationer skjutits upp ytterligare en gång på grund av pandemin. 
Planeringen ligger dock kvar att utbildningen kommer att ske så fort möjlighet ges. Nästan hela 
arbetsgruppen har under året tagit del av digital utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.  
Utbildningen har gett en fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryckt samt verktyg att 
bemöta dilemman som kan uppstå i mötet med enskilda eller i arbetsgruppen.  

3.5.5 Branschråd kraftsamlar kring kompetensförsörjningen 

För att möta kompetensutmaningen i äldreomsorgen beslutade GR-kommunernas socialchefer i 
november 2020 att starta ett branschråd för äldreomsorg inom GR. Det arbetet har pågått under hela 
2021 och kommer fortsätta de kommande åren. Branschrådet samarbetar nära med GR-utbildning, 
VO-college och Validering i väst och en nära dialog hålls med SKR och Socialstyrelsen. Dialog 
hålls också med representanter för fackförbundet Kommunal samt privata/externa vårdgivare.  
 

Syftet med branschrådet är att:  
• bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner  
• göra branschen mer attraktiv  
 
Syftet ska uppnås genom att branschrådet:  
• samlar olika aktörer och perspektiv  
• arbetar fram konkreta förslag och metoder  
• fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer  
• fungerar som arena för påverkansarbete 

En prioriterad fråga för branschrådet är att samordna den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. 
Inom ramen för Äldreomsorgslyftet har GR samordnat cirka 600 utbildningsplatser till undersköterska 
och på så sätt stärkt kompetensen i kommunerna. Utav dessa 600 platser hade Kungsbacka kommun50 
platser. Inom Vård & Omsorg har 43 påbörjat sin utbildning inom Äldreomsorgslyftet. En medarbetare 
har avslutat sina studier i förväg och en medarbetare är redan färdig. För tillfället är det 41 medarbetare 
som studerar. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning och innebär utbildning till undersköterska med 
full betalning under studietiden, 20 h i veckan är betald. Studierna kan ta mer tid i anspråk men är då 
inget som bekostas av arbetsgivaren. Utbildningen kräver mycket engagemang ifrån den anställde för 
att klara av studierna på 16 månader. Utbildningen pågår under tiden 2021-09-06 – 2022-12-31.   

Bedömning kunskapsbaserad verksamhet 
Arbetet inom socialtjänsten, vård och omsorg, ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. 
Bedömningen är att löpande utbildningar ges inom Vård & Omsorg för att kunna möta de 
kompetenskrav som finns inom nämndens verksamhetsområde.  
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3.6 Tillgänglighet  

3.6.1 Information med koppling till pandemin 

För att skapa en så tillgänglig verksamheten som möjligt, trots rådande situation med pandemin, har 
förvaltningen skickat ut information till enskilda och anhöriga under perioden. Detta har gjorts på olika 
sätt, både via mail, sms, information i veckobrev eller hänvisning till kommunens hemsida. Varje 
vecka har möten hållits via Teams där senaste informationen har lyfts. Dessa möten har spelats in för 
de som inte har kunnat delta och till varje träff har en PowerPoint upprättats med kortfattad 
infaomriton. Detta material har cheferna kunnat använda på sina arbetsplatsträffar och utskick inom sin 
enhet. Mötena har varit uppskattade och gett alla chefer en samlad bild över aktuellt arbete. Det har 
även funnits möjlighet att ställa frågor. Genomgång har även gjort av det viktigaste kring nya riktlinjer 
och rutiner, detta för att underlätta implementeringen på varje enhet. Varje möte inleds med en aktuell 
lägesbild över smittspridningen.  

3.6.2 Tillgänglighet för externa utförare 

Under åren har det varit svårt att få till en enkel lösning kring hur externa utförare har kunnat ta del av 
interna styrdokument. Några har funnits på hemsida och andra har funnits på en plattform som skapts 
för ändamålet. Sedan oktober kommer även externa utförare åt de styrdokument som finns på 
kommunens plattform. Samtliga utförare har därmed läsrättigheter till mappen ”riktlinjer hälso och 

sjukvård samt socialtjänst” och mappen ”system”. Med detta arbetssätt kommer alla åt riktlinjer på 
samma ställe och förvaltningen behöver inte säkerställa att uppgifter finns/uppdateras på flera ställen.   

3.6.3 Verksamhetssupport 
För att öka tillgängligheten till verksamheten avseende teknisk och digital support öppnade Vård & 
Omsorg upp en support i juni. Supporten är en gemensam verksamhetssupporten för Vård & Omsorg, 
Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad. Målet för verksamhetssupporten är att 
arbeta mer effektivt och lägga mer tid på krävande ärenden men också för att minska svarstiderna.   
Det är möjligt att nå verksamhetssupporten dygnet runt genom att göra en webbanmälan. Vissa tider på 
dagen kommer det att finnas en chatt som underlättar att snabbt få kontakt. Chatten kommer att göra 
det möjligt för medarbetare att chatta med verksamhetssupporten under utvalda tider på dygnet. Det 
gör att man på ett enkelt och smidigt sätt kan få kontakt med supporten för enklare frågor och snabbt få 
svar. Man kan även starta en chatt när chatten inte är öppen och då vidarebefordras man till 
en webbanmälan per automatik. Verksamhetssupporten kan även fjärrstyra mobiler och datorer vilket 
medfört att verksamhetssupporten löser problem fortare och smidigare. Verktyget är 
informationsklassat och är godkänt för att visa personuppgifter under en supportsession. 
 
Bedömning tillgänglighet  
Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna 
inom rimlig tid. I Sveriges språklag står det att Sveriges myndigheter ska skriva på ett sätt som är 
enkelt, vårdat och begripligt. Det förekommer vissa byråkratiska och ”tunga” dokument, främst internt. 
Samtliga styrdokument kommer att skrivas över till mallar som kan syn-tolkas och läsas upp. Detta 
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arbete har, med anledning av pågående pandemin, påbörjats men har inte blivit klart under 2021. 
Målsättningen är att arbetet ska genomföras under 2022.  
Bedömningen är att verksamheterna strävar efter att uppfattas tillgängliga, både för interna och externa 
kontakter.  
 

3.7 Effektivitet  

3.7.1 Genomlysning av processer 

Inom Myndighet och Kvarboende, dvs hemtjänstens verksamhetsområde, samt mellan Vård & Omsorg 
och Individ & Familjeomsorg har det pågått en genomlysning av befintliga processer under 2021. 
Ensolution, som är en extern byrå, har haft uppdraget att leda och genomföra dessa genomlysningar. 
Målet med genomlysningen har varit att kartlägga åtgärder som krävs för att skapa välfungerande 
tillvägagångssätt samt åtgärder av hälsofrämjande karaktär i syfte att minska omfattande insatser av 
vård- och omsorg.  
 
Exempel på en övergripande process: 

 
Till processer kan det kopplas rutiner, blanketter, detaljerade arbetsbeskrivningar, ansvarsfördelning 
och olika roller.  
 
Resultatet visar på en övergripande välfungerande myndighetsprocess. Förslag har lämnats på 
utvecklingsområden och dessa kommer förvaltningen att arbeta vidare med under 2022. Bland 
utvecklingsområden nämns: 

 ta ett helhetsgrepp runt rutinerna för uppföljning  
 likvärdighet inom arbetssätt för förvaltningarna Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg  
 tydliggöra strukturen för rutiner  
 ytterligare fokus på det förebyggande arbetet  

Vidare rekommenderas även ett arbetssätt som möjliggöra att fler enskilda kan slussas till olika delar 
av civilsamhället för de målgrupper där det är lämpligt. 

3.7.2 Digital användning 

Fler verksamheter inom kommunal regi har gått över till att använda det planeringsverktyg som finns. 
Det innebär att planeringen blir säkrare och att personalen kan läsa genomförandeplaner och sköta 
dokumentationen på plats. Mätning gjordes under hösten i medarbetargruppen och då svarade 9 av 10 
av medarbetarna att införandet av planeringsverktyget har underlättat i det dagliga arbetet. 
Upplevelsen är också att arbetet förenklas när dokumentationen kan göras på plats. De kan läsa 
genomförandeplanen och anteckningar kan göras direkt ute på plats och de är mer informerade när de 
kommer till den enskilde och kan utföra ett bättre arbete när de vet vad som ska göras hos 
omsorgstagaren. 
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3.7.3 Genomlysning av IBIC i Combine 

Tillsammans med leverantören Pulsen har Vård & Omsorg sett över all konfiguration i Combine 
kopplat till IBIC (individens behov i centrum) för att utesluta problem i systemet. Arbetet visade att 
Vård & Omsorgs arbetssätt är nära leverantörens konfiguration. Vissa förbättringar framfördes av 
leverantören till Vård & Omsorg och dessa rekommendationer kommer omhändertas internt utifrån det 
behov som förvaltningen bedömer är aktuellt. Det rör sig dock inte om något som påverkar 
rättssäkerheten eller som kan få negativ konsekvens för enskild. Arbetet visade också att Vård & 
Omsorg inte alltid har ett enhetligt arbetssätt i kommunen och där nya rutiner behövs tas fram. Arbetet 
har påbörjats och en actionlista har upprättats. För vissa arbetssätt krävs samordning med förvaltningen 
för Individ & Familjeomsorgen men de allra flesta arbetssätt rör endast Vård & Omsorg och då kan 
dessa hanteras internt. En arbetsgrupp är tillsatt med deltagare från flera delar av Vård & Omsorg 
verksamheter. Det finns kvarvarande åtgärder på listan som kommer hanteras under kommande år.  
 

3.7.4 Arbetsmiljöåtgärder som ger effekt för enskilda  
Under våren genomförde hemtjänsten inom kommunal regi arbetsmiljöåtgärder efter ett föreläggande 
från Arbetsmiljöverket. Åtgärderna syftade till att tempot i hemtjänsten skulle bli lugnare.  
2-min ankomsttid har lagts till på alla besök, ytterligare rapporteringstid vid lunch och vid 
arbetspassets slut samt 10 min paustid på för-, eftermiddag och kväll. Verksamheten införde även en 
arbetsrad som har glesare med insatser för att personal på den schemaraden ska ha utrymme att svara 
och eventuellt åka på trygghetslarm.  

Målsättningen med åtgärderna är att personalen ska känna sig mindre stressade och på så sätt ska även 
de enskilde märka av en positiv förändring. Innan åtgärderna genomfördes gjordes en rundringning till 
166 enskilda som får hemtjänst av kommunal regi för att fråga om enskildas upplevelser: 

 70% upplevde att det var sällan personalen var stressad, 22% ibland och 8% för det mesta.  
 77% upplevde att personalen för det mesta har tid att utföra sitt uppdrag, 14% ibland, och 9% 

sällan.  
 71% var nöjda med tidpunkten för sina besök, 22% delvis nöjda och 7% ej nöjda.  

Dessa siffror följdes upp under hösten för att se om åtgärderna gett önskad effekt utifrån enskildas 
upplevelse. Det gick inte att utläsa några förändringar i de enskildes upplevelse. Arbetet kommer dock 
fortsätta enligt de vidtagna åtgärderna.   

Bedömning effektivitet 
Området bedöms, till viss del, hänga ihop med revideringen av ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete. När det är enkelt för verksamheten att göra rätt saker och kunna följa beslutade 
tillvägagångssätt ökar effektiviteten i de olika processerna.  

3.8 Riskanalys  
Samtliga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde har ansvar att systematiskt arbeta med 
riskbedömning för att förebygga risker och på så sätt minska risker för de enskilda och för 
verksamheten.  
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Övergripande risk- och konsekvensanalyser har även i år gjorts utifrån risker gällande covid-19. Risk- 
och konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv har regelbundet uppdaterats, kartläggning har gjorts 
av nya risker och skattning utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet har uppdaterats. Arbetet har skett i 
en tvärprofessionell arbetsgrupp vilket har inneburit att många olika perspektiv har kunnat 
omhändertas i analysen.  

Inom verksamheterna har det skett flera analyser med avstamp i pandemi-arbetet. Det har utförts både 
individuellt kopplade riskanalyser men även för gruppaktiviteter. Riskanalyser har även gjorts inför 
förändringar avseende restriktioner och dylikt till exempel riskanalyser gällande säkra besök, 
aktiviteter, öppnande av dagomsorg.  

Ett omfattande arbete har gjort kring behörighetsroller i olika system inom förvaltningen. När 
personuppgifter behandlas måste i första hand GDPR:s bestämmelser om skydd för den personliga 
integriteten beaktas och därefter kompletterande nationell lagstiftning, som till exempel 
patientdatalagen, följas. Behörigheten ska baseras på det behov som varje yrkeskategori har i 
respektive verksamhet och till grund för ställningstagandet ska det finnas en behovs- och riskanalys.  
 
Behovs- och riskanalysen har identifierat och förtecknat: 

 verksamhetens uppdrag. 
 de olika yrkeskategorierna/roller som finns i verksamheten. 
 de uppdrag som medarbetarna har i verksamheten. 

 
Dessutom har analysen även värderat (utifrån ett integritetsperspektiv): 

 risker som uppstår om medarbetare inom verksamheten inte har tillgång till relevant 
information.  

 risker relaterade till för bred/generös tillgång till information.  
 
De identifierade riskerna har därefter bedömts utifrån hur sannolik och hur allvarlig risken kan bli för 
de registrerades rättigheter och friheter. Behovs- och riskanalysens resultat ligger till grund för de 
roller som används vid tilldelning av behörigheter för medarbetare inom verksamheten.  

3.8.1 Bedömning 

Under 2021 har flera riskanalyser genomförts och i många riskanalyser har man tagit in en 
tvärprofessionell arbetsgrupp som har deltagit i arbetet med att kartlägga risker och ge förslag på 
åtgärder. Detta har varit en styrka i arbetet med riskanalyser och förhoppningsvis kommer det arbete 
att fortgå även kommande år.  

3.9 Egenkontroll  
Egenkontroll innebär att en verksamhet själv gör en kontroll för att säkerställa att aktuella lagar och 
regler efterlevs. Syftet med egenkontroll är, förutom att säkerställa att lagar, föreskrifter och riktlinjer 
efterlevs, att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Enkät för egenkontroll har genomförts 
under våren i enlighet med gällande riktlinje. Enkäten besvaras av samtliga verksamheter, både 
kommunal och privat regi. Enheterna upprättar handlingsplaner och ansvarar för sitt resultat och sina 
insatser.  
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3.10 Jämförelser av resultat 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen  

Socialstyrelsen gör årligen en nationell undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013. Enkäten skickas till personer över 65 år som bor 
hemma med stöd av hemtjänst eller som bor på ett vård- och omsorgsboende. Syftet med ”Vad tycker 

de äldre om äldreomsorgen?” är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått 
på äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv.  
Under 2021 har Socialstyrelsen haft problem med en upphandling vilket gjorde att hela 
undersökningen har dragit ut på tiden. Vård & Omsorg har skickat in alla uppgifter och enligt 
Socialstyrelsens tidsplan så kommer undersökningen att genomföras i början av 2022. Resultatet 
beräknas kunna publiceras innan sommaren nästa år.  
 

Vad tycker de yngre om omsorgen  

Sedan reglementesförändringen 2015 har förvaltningen för Vård & Omsorg även gjort en egen enkät 
som går ut till personer under 65 år och som har beslut om hemtjänst. Enkäten genomförs vartannat år 
och genomfördes senast 2019. Det innebär att enkäten skulle ha genomförts under 2021. Det har blivit 
framflyttat men planering är att sammanställa material och underlag för utskick av enkät under våren 
2022.   
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4 Socialt ansvarig samordnares bedömning  
Det har hänt mycket även under 2021. Likt bedömningen för 2020, bedöms covid-19 ha påverkat 
mycket av utförandet under 2021. En kort period under hösten avtog restriktionerna, för att sedan öka 
igen. Det finns en drivkraft i organisationen som hela tiden tar verksamheterna framåt. Bedömningen 
är att verksamheterna arbetar i linje med PDSA-hjulet, som är en metod vid kvalitets- och 
förbättringsarbete. PDSA står för Planera (Plan) - Göra (Do) - Studera (Study) - Agera (Act). 

Bedömningen är att det finns ett systematiskt arbete för att: 
 omhänderta klagomål och synpunkter  
 utreda och ta ställning kring missförhållanden/risk för missförhållanden  
 bedriva utvecklingsarbete inom arbetet med IBIC 
 övergripande risk- och konsekvensanalyser  
 skapar förutsättningar för att leverera god vård och omsorg till enskilda.  

 
Arbetet med att vidareutveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har startats 
upp med en gemensam utbildningsinsats för att skapa samsyn avseende uppdraget. Det arbetet kommer 
fortgå under hela 2022 och kommer inkludera flera verksamheter och enheter inom Vård & Omsorg.  
 

Framåtblick  
Förslag på en ny socialtjänstlag  
För att klara av kommande utmaningar behöver organisationen samla sig ytterligare. Regeringen har 
presenterat förslag på en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst och inriktningen är att 
skapa förutsättningar för en mer hållbar socialtjänst. Planeringen är att lagen ska träda ikraft under 
2023. Det är dock inte helt preciserat än vilka delar av förslaget som kommer beslutas. Förslaget 
innebär bland annat en inriktning på det förebyggande perspektivet vilket bedöms positivt och där är 
förvaltningen redan på gång genom uppbyggnadens av verksamheten Förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Det arbetet kommer att fortgå framöver.   

Delar i utredningen avseende den nya socialtjänstlagen är fortfarande otydlig och ger utrymme för 
tolkningar. Främst avseende förändring av rätten till bistånd och undantag från 
dokumentationsskyldigheten. Enheten för verksamhetsutveckling kommer att omvärldsbevaka under 
2022 för att vara i framkant med de nya krav som kommer att ställas på verksamheten. I utredningen 
ingår även förslag på nytt socialtjänstdataregister och uppgiftsskyldighet på socialtjänsten. Det kan 
komma att innebära andra krav på de system som nyttjas av organisationen idag. Här krävs ett 
samarbete mellan användare och leverantör men också utbildningsinsatser internt för att förstå syftet 
med statistiken, så att uppgifterna hanteras korrekt.  

Utredningens förslag om den nya socialtjänstlagen begränsas till att inte vara ambitionshöjande eller 
kostnadsdrivande. Bedömningen är att det är en svår ekvation att få ihop då förändringarna, om de 
genomförs, sannolikt kommer att leda till ökade kostnader, i alla fall initialt. 
Förslag på äldreomsorgslag  
Utöver en ny socialtjänstlag har även en särskild utredare fått i uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. 
Begreppet äldreomsorg behöver definieras och verksamheten ges ett tydligare uppdrag och innehåll. 
Den pågående covid-19-pandemin har visat att patientsäkerheten inom den kommunala vården brister. 
Utredaren får vidare i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan 
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stärkas i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. Målsättningen är att få till 
långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll 
samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. 

Utredningen om äldreomsorgslag ligger nära den omställning som sker inom hälso- och sjukvården 
och som går under namnet ”God och nära vård”. Omställningen till en god och nära vård syftar till att 
patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara 
lättillgänglig och ges med god kontinuitet. Målet är en samordnad vård som stärker hälsan och 
förebygger fysisk och psykisk ohälsa. I omställningen beskrivs även socialtjänstens kommande roll för 
att möjliggöra god och nära vård. Det kommer att innebära att även omsorgen inom nämndens 
verksamheter behöver ställa om. Ytterligare ett lagförslag som är på gång handlar om samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Samtliga kommande 
förändringar, omställningar och förslag bygger på samordning, samverkan och samarbete för att nå 
största effekt för den enskilde. Dock ställer varje utredning och eventuella beslut krav på Vård & 
Omsorg att hantera.  
Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel  
Från och med den 1 juli 2023 finns det beslut om att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. 
Detta innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom 
vård och omsorg. Detta går i linje med de ökade krav som finns inom förvaltningen men kommer att 
innebära ett högre tryck på kompetensutveckling och att göra yrket mer attraktivt. Här pågår 
samarbetet med branschrådet inom GR men ytterligare aktiviteter behöver utredas för att möta 
morgondagens behov av utbildad personal.  

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten  
Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att en så kallad fast omsorgskontakt införs 
i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i 
omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten 
behöver ha. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter. Förslaget att 
införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Dock har inte det formella beslutet 
tagits än och det finns inte ett färdigarbetat lagförslag att arbeta mot. Det var många kommuner som 
lämnade in remissvar som pekade på den detaljstyrning som föreslaget innebär. Till skillnad från fast 
vårdkontakt är fast omsorgskontakt mycket mer preciserat och detaljerat vilket ställer höga krav på 
följsamhet. Förslaget innebär också att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska vilket 
föreslås ska träda i kraft den 1 januari 2030. Detta eftersom verksamheterna behöver tid för 
omställning, rekrytering av nya medarbetare och vid behov fortbildning av personal.  
Många nationella förändringar är på gång 
Fast omsorgskontakt, kravet på skyddad yrkestitel för undersköterskor, förändrade uppdrag utifrån 
omställningen god och nära vård, Coronakommissionens påpekande om brister i patientsäkerheten 
inom den kommunala vården och förslaget om äldreomsorgslag är ett urval av det som kommer att 
ställa krav på anpassningar inom Vård & Omsorg. Mycket är på agendan framåt. Det kommer att 
krävas ytterligare samordning, samverkan, kompetenshöjande åtgärder och utveckling av tjänster och 
produkter för att Vård & Omsorg ska klara av denna omställning.  

 
Socialt ansvarig samordnare  
Therese Lindén 
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Informationssäkerhet- och dataskydd årsberättelse 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar Informationssäkerhet & dataskydd årsberättelse 2021, daterad 
2022-01-26. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg ska årligen, i egenskap av vårdgivare, få information om: 

1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, 

2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskada, 

3. uppföljningar som har gjorts, och 

4. förbättringsåtgärder som har vidtagits. 

Tidigare ingick denna berättelse i patientssäkerhetsberättelsen men då området har fått utökat fokus 
kommer denna del enbart omfatta patientsäkerheten och den separata berättelsen för 
informationssäkerhet och dataskydd mer ingående rapportera helheten i informationssäkerhetsarbetet. 

Berättelsen är en sammanfattning av de större händelserna kopplade till området under året, 
exempelvis arbetet med digital tillsyn, en summering av årets personuppgiftsincidenter och orsaker 
samt planen framåt för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Informationssäkerhet- och dataskydd årsberättelse 2021, 2022-01-26 

Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021, 2021-12-01 

 

 

Maria Hallberg     Damir Mahmutovic 
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Roller i informationssäkerhetsarbetet 

Systemförvaltares ansvar: 
 digital säkerhet vid idrifttagande och utveckling/förändring 
 att det finns rutiner för behörigheter, loggningar, riktighet samt konfidentialitet 
 hantering av risker kopplade till bristande informationssäkerhet i system som innehåller 

personuppgifter 
  

Informationssäkerhetssamordnare & dataskyddskontakts ansvar: 
 hantering gällande risker kopplade till brister i följsamhet till GDPR 
 anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten vid personuppgiftsincidenter 
 att det finns registerförteckning för respektive system som behandlar personuppgifter 
 årlig utvärdering av skydd av olovlig åtkomst, med stöd av systemförvaltare 
 kontroll och uppföljning för att säkerställa att huvudman/vårdgivare följer gällande krav i 

föreskrifter för informationssäkerhetsarbete 
 att revidera samt ta fram riktlinjer för informationssäkerhet 
 årligen genomföra riskanalys inom området informationssäkerhet 
 att redovisning sker delår och helår till förvaltningschef för vidare redovisning till nämnd 
 anmälan enligt NIS-direktivet.  

 
MAS, MAR och SAS:s ansvar: 

 riktlinje för dokumentation samt händelserapportering 
 informationssäkerhetsarbetet beskrivs även i patientsäkerhetsberättelsen utifrån ett hälso- 

och sjukvårdsperspektiv. Utöver patientsäkerhetsberättelsen upprättas även en 
kvalitetsberättelse där informationssäkerhetsarbetet beskrivs utifrån socialtjänstperspektiv 

 
 

Uppföljning  

Under 2021 har uppföljningar gjorts inom följande områden med informationssäkerheten i fokus 
med ett gott utfall och en tydlig satsning på att åtgärda brister inom området. 

Klassningar 

Under våren 2021 har förvaltningen gjort informationsklassificering (även kallad klassning) av två 
system, BEST (trygghetslarm Särö vård- och omsorgsboende) samt GRAV (informationsdatabas 
för våra system, en wiki). Klassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för 
att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av 
informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget KLASSA som kommunen använder sig av. 
De klassningar som är gjorda har i skrivande stund inte visat några större behov av åtgärder då de 
hanterar en mindre mängd känslig information.  

IT-system och digitala verktyg 

Under 2020 har större åtgärder gjorts för att förbättra säkerheten i omsorgspersonalens cirka 
1000 mobiltelefoner. Bland annat har arbete med omkonfiguration av telefonerna påbörjats för att 
kunna styras från centralt håll, och begränsningar införs i telefonen för att minska obehörigt 
användande. Planen var att färdigställa arbetet under 2021 men har blivit försenat. 
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Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 

Under våren var vi deltagande i att ta fram en rättsakt för de fall där vi har/är 
personuppgiftsbitträden i/åt andra nämnder. Under oktober 2021 beslutades denna i 
kommunstyrelsen. I praktiken innebär detta att vi inte längre behöver upprätta PUB-avtal när vi 
delar personuppgifter med andra nämnder, nu räcker det att den nämnd som är 
personuppgiftsansvarig upprättar en instruktion till biträdet. 

Covid-19 

Kopplat till Covid har ett större arbete också gjorts för att säkerställa att hanteringen av 
personuppgifter skett på ett korrekt sätt när vaccination av medarbetare skulle ske. Inledningsvis 
ville Region Halland att Vård & Omsorg Kungsbacka skulle vara personuppgiftsansvariga för våra 
medarbetares uppgifter när de vaccineras, vi med flera andra kommuner tyckte att detta var 
olämpligt då vi skulle få tillgång till medarbetares personliga journaluppgifter. Med hjälp av tätt 
samarbete med region samt extern juristfirma lyckades vi hitta en lösning med stöd i lag där 
hantering kunde ske skyndsamt och korrekt. Lösningen intresserade också flera andra kommuner i 
Halland som troligen kommer anamma vår lösning. 

Förvaltningen har också stött på en mängd olika utmaningar på grund av pandemin då distansarbete 
har ställt krav på tekniken och på nya riktlinjer för att säkerställa att kommunikation där känsliga 
uppgifter hanteras på ett säkert sätt. Detta har hanterats genom att uppdaterade riktlinjer och att en 
säker videotjänst har implementerats i flera verksamheter inom Vård & Omsorg. Utöver detta har vi 
varit drivande i att kommunövergripande köpa in och implementera nya tjänster som hjälper oss att 
jobba säkert på distans från och med 2022. 

Registerförteckning 

Förvaltningen har under våren påbörjat arbetet med att inventera registerförteckningen och skapa en 
helhetsbild av hur GDPR artikel 39 efterlevs. En information har gått ut till samtliga chefer om 
vikten av en registerförteckning och därefter har en enkät skickats ut till samtliga där de har 
uppmanats att fylla i samtliga listor de har där de lagrar personuppgifter. Av dessa har 15 
enhetschefer återkommit med svar. Svaren visar att många av listorna förvaras på samarbetsrum 
vilket inte anses ok enligt GDPR. Samtidigt är det listor som verksamheten behöver ha för att kunna 
bedriva sin verksamhet, men det saknas ett system för att hantera denna typ av listor. Frågan har 
tagits upp till Nytt Behovs-processen och bearbetas där i skrivande stund. 

Utbildningsinsatser 

Utifrån den egenkontroll som tidigare gjorts konstaterades att en av de största bristerna i vårt 
informationssäkerhetsarbete är att vi saknar utbildning av befintlig & ny personal samt chefer inom 
området informationssäkerhet. Under året har det därför varit fokus på att få upp området på 
agendan och lära ut genom att stötta verksamheter. Under året har beslut fattats att en formell 
utbildning ska komma kommunövergripande, en obligatorisk ”nano-utbildning” är beslutad och 

budgeterad. Denna kommer innebära att samtliga medarbetare kommer att få korta 
utbildningstillfällen via mail där man efter varje utbildningstillfälle får svara på några frågor. 
Tanken är att detta ska vara en början till att få upp informationssäkerheten som en naturlig del i 
vardagen och kommer göras kommunövergripande. Informationssäkerhetssamordnare Vård & 
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Omsorg jobbar tätt ihop med informationsäkerhetsspecialist centralt vid utformning av frågorna och 
anpassning av frekvens. 

Information till ledning 

Ledningen har varit starkt involverad och informerad om informationssäkerhetsarbetet och tydligt 
prioriterat området för att få upp lägstanivån till en hög standard. Information har skett via såväl 
mail som dragningar för förvaltningsledning, andra chefsgrupper och nämnd. 

GDPR-anpassad invånarkommunikation 

Ett av de största hindren som konstaterats under året har varit att vår verksamhet är beroende av att 
kunna använda mail som ett arbetsredskap även när det kommer till känsliga uppgifter. Detta i sin 
tur är ur en rent juridisk aspekt ett problem då det ur GDPR-perspektiv inte finns säkert sätt att göra 
det på. Efter omvärldsbevakning hittades en lösning som var väldigt lämplig för oss, frågan lyftes 
då även till Nytt-behovsprocessen då intrycket var att det är fler förvaltningar som har behov av 
detta. Processen ledde till en förstudie där vi nu är i slutfasen och strax efter årsskiftet troligen 
kommer att implementera en kommunövergripande lösning där all form av känslig information 
säkert kommer att kunna skickas via mail, och där mottagaren får legitimera sig med godkänd 
legitimation för att komma åt innehållet. 

 

Riskanalyser 

Följande riskanalyser/riskgenomgångar har gjorts av verksamhet i samråd med 
informationssäkerhetssamordnare under halvåret 2021. Genomförda riskanalyser avseende 
informationssäkerhet 

 BAB2 (system och arbetsprocess för bostadsanpassningsbidrag) 
o Bistånd 

 Publicering sociala medier 
o Kommunikatörer 

 Konsekvensbedömning (DPIA) digital tillsyn 
o Projekt 

 Risk & konsekvensanalys digital tillsyn  
 Register med personuppgifter 

o Hemsjukvård ledningsgrupp 
 Register med personuppgifter 

o Boenden ledningsgrupp 
 Övergripande riskanalys informationssäkerhet 
 Riskanalys behörighetshantering 

 
 
Viktigt att påpeka här är att på sikt ska samtliga riskanalyser som utförs i förvaltningen ha med 
informationssäkerheten som ett självklart perspektiv. Bedömningen är dock att vi inte har 
tillräckligt hög grad av mognad i förvaltningen vad gäller informationssäkerhet ännu och när de 
utbildningarna som är planerade är utförda kommer detta förstärka medvetenheten i förvaltningen 
om det. Därmed kommer mognaden öka och med det informationssäkerhetsperspektivet och detta 
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Samordning av säkerhetsarbetet 

Säkerhetsforumet inom Vård & Omsorg har fortsatt med kvartalsvisa möten och har genererat en 
mycket positiv delning av information mellan informationssäkerhet, driftssäkerhet och 
patientsäkerhet. Detta i kombination med färdigställande av kontinuitetshanteringsarbetet har lett 
till en väldigt god bild av säkerhetsläget inom vård & omsorg samt var förvaltningen behöver vidta 
åtgärder för att förbättra. 

 

Utvärdering 

GDPR-granskning 

Av Artikel 39 dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden 
av förordningen, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den 
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete innebär att 
granska verksamheten i syfte att kontrollera att den efterlever förordningen.  

Granskningen sker genom följande aktiviteter: 

 Granskningsfrågor 

 Möte med förvaltningen 

 Stickprovskontroll i förteckningen. 

 Personuppgiftsförteckning 

Efter granskningen sammanställdes en rapport till nämnden, se Bilaga 1 för rapport. 

Granskning visar att förvaltningen har en överlag god insikt i dataskyddsarbetet och att den till stor 
del uppfyller de krav som ställs. De största identifierade bristerna är identifierade av förvaltningen 
sedan tidigare och har på grund av tidsbrist inte ännu kunnat omhändertas, såsom att säkerställa att 
registerförteckningen är komplett genomförd. De delar som är anmärkta på finns däremot i roadmap 
för 2022 att genomföras och flera av dem är redan pågående i skrivande stund.  

Olovlig åtkomst 

Arbetet har fortsatt med att säkra våra system ytterligare. Lägstanivån har höjts avsevärt genom en 
högre kompetens inom förvaltningen både inom informationssäkerhet och kunskap centralt och 
genom att rutiner och arbetssätt har hunnit mogna i en stabil arbetsgrupp. 

Systemförvaltare har under året också drivit ett större initiativ att se över samtliga behörigheter i 
samtliga system. Detta har gjort med en expertgrupp bestående av MAS, MAR, SAS, 
Systemförvaltare, Biträdande verksamhetschefer, 
Dataskyddskontakt/informationssäkerhetssamordnare. Detta har lett till att flera arbetsprocesser har 
gjorts om och ett större antal behörigheter har justerats/tagits bort.  

I skrivande stund inväntar arbetet godkännande hos förvaltningsledning men dokumentet är i övrigt 
färdigställt och har även resulterat i en riskanalys samt en förteckning över samtliga behörigheter i 
verksamhetssystem med motivering till behörigheterna. Denna förteckning är en god grund att stå 
på och ett krav i informationssäkerhetsarbetet. Integritetsskyddsmyndigheten har ett dokumenterat 
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Ett värdefullt perspektiv att ta med här är vikten av innovationer vid dessa förändringar. Att anpassa till 
GDPR kan föra med sig enklare arbetssätt genom att man tar bort onödiga moment eller 
strömlinjeformar en process. Om man identifierar dessa förenklingar och kommunicerar dem till 
verksamheten blir förändringen lättare en positiv förändring. 

Sammanfattningsvis har året inneburit ett stort men stadigt steg framåt i informationssäkerhetsarbetet. 
Det är ett ständigt pågående arbete men en god grund håller på att byggas upp. Det har även kommit in 
många frågor och begäran om stöd från verksamheten vilket tyder på att frågan mer och mer blir ett 
viktigt perspektiv. 

Området kräver dock kontinuerligt och iterativt arbete och det finns goda förutsättningar för att 2022 
kommer bli ett framgångsrikt år inom området. 

 

2022-01-27 

Damir Mahmutovic, dataskyddskontakt & Informationssäkerhetssamordnare 

 



Datum 
2021-12-01 

 
Nämnden för Vård & Omsorg 

vardochomsorg@kungsbacka.se 
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Dataskyddsombudets rapport  
efter regelbunden granskning 2021  

Verksamhet som granskningen rör: Nämnden för Vård & Omsorg 

Granskningens omfång: Granskningen omfattar områdena Organisering, Koll på 
personuppgiftsbehandlingen, Säker behandling, Registrerades rättigheter, Utkontraktering och 
gemensamt personuppgiftsansvar samt Systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Se bilaga 1 för mer 
information om granskningen. 

Granskning gjord av: Karin Malmsten, dataskyddsombud 

Granskningens diarienummer: KS 2021-00863 

Uppföljning: Åtgärderna som vidtas för att omhänderta granskningens resultat kommer att ingå i 
nästkommande regelbundna granskning hösten 2022.  

Granskningens resultat 

Det har av granskningen inte framkommit annat än att nämnden för Vård & Omsorg i allt väsentligt 
möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena.  

En bidragande faktor till detta bedömer jag är att verksamheten har kompetenta krafter och resurser 
inom både lednings- och stödorganisationen som samverkar inom och utanför nämndens 
ansvarsområde och har en god insikt om verksamhetens risker och utvecklingsbehov. 

Min granskning bekräftar vad verksamheten själv identifierat som styrke- respektive 
utvecklingsområden i sina genomgångar av dataskyddet, men visar också på sådant som inte ännu 
har omhändertagits. Avvikelser har genom granskningen visats inom följande områden och punkter, 
vilka jag rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att omhänderta för att stärka dataskyddet för 
de registrerade.  
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Bilaga 1: Om granskningen 

En del av dataskyddsombudets uppdrag 

Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att jag som dataskyddsombud ska ha uppsikt över 
efterlevnaden av GDPR, de svenska kompletterande dataskyddsbestämmelserna samt den 
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete gör jag 
genom att granska respektive nämnds/bolags/stiftelses följsamhet mot GDPR och rapportera 
avvikelser som jag uppmärksammar. I mitt uppdrag ingår att ta vederbörlig hänsyn till de risker som 
är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
syften. 

Den planerade granskningen för perioden 2021-2022 omfattar regelbunden granskning och 
fördjupad granskning. Den regelbundna granskningen omfattar samtliga personuppgiftsansvariga 
verksamheter i kommunen och är inriktad på verksamheternas dataskyddsarbete i stort3, medan den 
fördjupade granskningen görs inom ett avgränsat område som inte per automatik omfattar samtliga 
verksamheter. Den regelbundna granskningen görs på hösten och den fördjupade granskningen görs 
på våren. Därutöver finns utrymme för riktad granskning närhelst som det behövs.  

Läs mer om inriktningen för de olika granskningsformerna i Dataskyddsombudets inriktning och 
årshjul 2021-2022 (2021-06-29, dnr KS 2021/0313).  

Syfte med granskningen 

Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till lärande och handlingsberedskap som 
stärker dataskyddet i verksamheten. Med utgångpunkt i granskningen ges råd och 
rekommendationer som dels kan bidra till att stärka redan fungerande delar i dataskyddet, och dels 
omhänderta avvikelser. Ett aktivt dataskyddsarbete som reflekteras och kontinuerligt stärkts innebär 
en stor trygghet för dem vars personuppgifter verksamheten hanterar. 

Upplägg och metodik  

Granskningen har främst gjorts genom en genomgång av dokumenterade rutiner, information och 
beskrivningar av dataskyddsarbetet inom nämndens ansvarsområde som förvaltningen ingett. 
Därutöver har jag själv även inhämtat uppgifter genom publicerad information på intranät och 
webbplats samt diarium. Dokumentationen som ingått i granskningen har varit sådan som visar på 
införlivandet av GDPR utifrån de områden som granskas. Exempel på dokumentation som ingått är 
delegationsförteckning, reglemente, dokumenthanteringsplan, personuppgiftsbiträdesavtal och 
dokumenterade arrangemang vid gemensamt personuppgiftsansvar, årshjul för dataskyddsarbetet, 
egenkontroller och ledningens genomgång, information till registrerade, utbildningsmaterial och 
vägledning till personal, rutinbeskrivning för hantering av personuppgiftsincidenter och 
handläggning av registrerades åberopade rättigheter.    

Därutöver har även en muntlig avstämning skett med verksamhetens dataskyddskontakt, 
förvaltningschef och avdelningschef utifrån de områden som ingått i granskningen. Metodiken för 
granskningen har byggt på en behovsbaserad arbetsgång som innebär att vidare utredning skett 
inom de områden där det under gransknigen framkommit indikation på avvikelse.  

 
3 Mindre omfattande verksamheter är undantagna i 2021 års regelbundna granskning till fördel för andra insatser inom ramen för 
dataskyddsombudets råd och stöd.    
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Granskningen har genomförts under oktober-november 2021. I nästkommande granskning hösten 
2022 kan mer verksamhetsnära granskningsmetoder komma att användas för att bättre fånga hur 
dataskyddet fungerar i verksamhetens vardag. 

 



 
 

Datum 

2022-01-25 
Diarienummer 

VO 2022-00013 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Ludwig Reismer 
0300-83 45 27 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årsredovisning 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner årsredovisning 2021, daterad 2021-01-25. 

Sammanfattning av ärendet 
I årsredovisningen beskrivs bland annat hur förvaltningen har arbetat med de mål som 
kommunfullmäktige och nämnden gett förvaltningen. Därtill beskrivs vad som hänt och påverkat 
förvaltningen under 2021. I årsredovisningen följs även nämndens ekonomi upp för helåret. 

Covid-19 har under året fortsatt haft en betydande påverkan på Vård & Omsorgs verksamheter. 
Spridningen av covid-19 och tillhörande restriktioner har i hög grad påverkat arbetet samt vård- och 
omsorgstagarna. Trots utmaningarna har personalkontinuiteten förbättrats inom hemtjänst, 
personalomsättningen har minskats och det har skett ett omfattande arbete med aktiviteter på vård- och 
omsorgsboendena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-25 

Årsredovisning 2021, 2022-01-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Arian Faily      Ludwig Reismer 

Förvaltningschef     Utvecklingsledare 



   

 
 

Nämndens årsredovisning 2021 
Nämnden för Vård & Omsorg 

 
  



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 2 

Innehållsförteckning 
1 Året som gått ................................................................................................................................. 3 

1.1 Ekonomiskt utfall ............................................................................................................................................ 3 
1.2 Händelser av väsentlig betydelse .................................................................................................................... 4 

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021 ................................................................... 6 

3 Uppföljning mål ............................................................................................................................. 7 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i ................................................................................................. 7 
3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö .................................................................................................... 8 
3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige.............................................................................................................. 11 
3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet .............................................................................................................. 12 
3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd ................................................................................................ 13 

4 Verksamhetsmått ........................................................................................................................ 19 

4.1 Analys verksamhetsmått ............................................................................................................................... 19 
4.2 Resursmått .................................................................................................................................................. 19 
4.3 Prestationsmått ............................................................................................................................................ 20 
4.4 Effektmått .................................................................................................................................................... 20 

5 Personal ....................................................................................................................................... 21 

5.1 Kompetensförsörjning................................................................................................................................... 21 
5.2 Analys personalmått ..................................................................................................................................... 22 
5.3 Resursmått .................................................................................................................................................. 22 
5.4 Effektmått .................................................................................................................................................... 23 

6 Ekonomi ....................................................................................................................................... 24 

6.1 Uppföljning driftbudget .................................................................................................................................. 24 
6.2 Uppföljning investeringsbudget ..................................................................................................................... 26 

7 Hållbarhetsbokslut ...................................................................................................................... 27 

8 Viten och rättstvister ................................................................................................................... 29 

9 Verksamhet som utförs av externa aktörer ............................................................................... 30 

 

  





Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 4 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Covid-19 har under året fortsatt haft en betydande påverkan på Vård & Omsorgs verksamheter. Spridningen av 
Covid-19 och tillhörande restriktioner har i hög grad påverkat arbetet och våra vård- och omsorgstagare. 
Följsamheten till beslutade rutiner samt vaccinationen av våra medarbetare och enskilda har bidragit till 
minskad smittspridning i våra verksamheter. Under vissa veckor under sommarhalvåret fanns inga konstaterade 
fall av Covid-19 inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboende eller inom hemsjukvården. Under hösten har fall 
av Covid-19 i begränsad omfattning konstaterats i verksamheterna. I november-december erhöll enskilda i 
verksamheterna en tredje dos mot Covid-19. Den 9 december öppnade bokningen för en extrados för 
medarbetare. Den tredje dosen erbjuds vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 
Pandemin är dock inte över och vi behöver fortsätta följa de allmänna rekommendationerna. 

Under året har det genomförts en omfattande extern kvalitetssäkring av de fyra vård- och omsorgsboenden som 
drivs av extern utförare. Nämnden har löpande under året erhållit resultatet av den externa kvalitetssäkringen. 
Vid sammanträdet i oktober beslutade nämnden att inte förlänga avtalet om driftentreprenad med Vardaga om 
Kolla vård- och omsorgsboende. Nämnden beslutade även att förvaltningen ska förbereda att överta driften av 
boendet i kommunal regi per den 1 november 2022.  Därtill fattade nämnden i november 2021 beslut om utökad 
kvalitetssäkring och uppföljning av nämndens driftentreprenader. 

Inom hälso- och sjukvården pågår en omfattande omställning utifrån reformen en god och nära vård. God och 
nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. 
Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens 
behov och förutsättningar. Den regionala utvecklingsgruppen för god och nära vård beslutade i början av 2021 
att starta en genomförandegrupp för god och nära vård med representanter från Hallands kommuner, 
primärvården, slutenvården samt psykiatrin. Gruppens inledande uppdrag var att identifiera pågående satsningar 
och aktiviteter i Halland som är i linje med god och nära vård. Ett tilläggsuppdrag blev även att ta fram en 
gemensam målbild för omställningen i Halland, ett arbete som redan var påbörjat av regionala 
utvecklingsgruppen. Målbildsarbetet genomförs med stöd av Leap for Life vid Högskolan i Halmstad. 

Hemtjänsten har under året arbetat intensivt med att förbättra personalkontinuiteten i egenregin. Vid den senaste 
mätningen i oktober uppgick personalkontinuiteten till 16 vilket är en förbättring från föregående års utfall om 
17. Cirka 61 procent av brukarna träffade fler än 14 personal under mätperioden. Förvaltningen avser att 
ytterligare intensifiera arbetet för att nå nämndens beslutade mål. 

Digital signering av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har införts under året. Genom att de fysiska 
signeringslistorna i pappersform försvunnit möjliggör detta för verksamheten att effektivisera arbetstiden. 

Under 2021 har det pågått ett utvecklingsarbete mellan Myndighet samt vård- och omsorgsboendena. Detta 
arbete pågår även inom hemtjänsten. Syftet har varit att utarbeta en modell för överföring av uppdrag till vård- 
och omsorgsboende som harmoniserar med Socialstyrelsens arbetssätt individens behov i centrum (IBIC) och 
förvaltningens nuvarande ersättningsystem. I uppdraget har det även funnits en uttalad nytta att det förändrade 
arbetssättet ska generera ett mer personcentrerat arbetssätt och möjlighet att skyndsamt planera stödet utifrån 
den enskildes förändrade behov över tid. Arbetssättet infördes den 1 november 2021 och återkoppling från 
berörda är positiva; positivt att det nya arbetssättet startat, att det finns utsedda biståndshandläggare att vända 
sig till vid frågor kring bedömning av skälig levnadsnivå. Utförarna anser att detta kommer bli mer tydligt. 

Viktiga händelser inom personalområdet 
Under året har konsekvenser av Covid-19 påverkat kompetensförsörjningen med anledning av restriktioner för 
bland annat hur sjukfrånvaro ska hanteras och bedömas. Bemanning av förvaltningens verksamhet har påverkats 
kraftigt, särskilt under sommarperioden. Anledningen till detta är olika sammanfallande faktorer, bland annat 
hur semesterplaneringen organiserats, hur semester fördelats under sommaren och tillgång av vikarier för 
sommaren. Behovet av vikarier har varit omfattande, både före, under och efter sommaren, och det är sannolikt 
så att den kompetensbrist som prognostiserats en längre tid nu är här. 
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Statliga och regionala satsningar på kompetensförsörjning inom vård och omsorg pågår samt har påbörjats och 
förvaltningen deltar på olika sätt. Äldreomsorgslyftet pågår med drygt 80 medarbetare som studerar till 
undersköterska, under hösten har 15 medarbetare fullgjort utbildning till undersköterska. 

Under året har Call for Care implementerats inom egenregin. Införandet ska bidra till att minska 
korttidsfrånvaron men det är för tidigt för att se effekter av införande ännu. 

Nämndens kommentarer kring Coronapandemin 
Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi och händelse av en 
sådan omfattning som Covid-19. Vård & Omsorg har sedan mars 2020 vidtagit omfattande åtgärder för att 
förhindra smittspridning i våra verksamheter och säkerställa vården och omsorgen av våra vård- och 
omsorgstagare. Nedan framgår ett urval de åtgärder som genomförts under 2021. Ytterligare information 
återfinns i kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen. 

 Rutiner och riktlinjer har löpande utarbetats och reviderats för att stödja verksamheterna för att minska 
smittspridning och säkerställa patientsäkerheten. 

 Under våren erbjöds samtliga omsorgstagare vaccination mot Covid-19. I november-december erbjöds 
samtliga omsorgstagare en tredje dos mot Covid-19. Den 9 december öppnade bokningen för 
medarbetare som arbetar vård- och omsorgsnära. Ett omfattande arbete genomfördes för att erbjuda 
vaccination på ett säkert sätt. Samtidigt som den tredje dosen mot Covid-19 erbjöds genomfördes 
vaccinering mot säsongsinfluensan. Per den 13 december hade cirka 5 100 vaccineringar genomförts 
inom Vård & Omsorg under 2021. 

 Vård & Omsorg har under året haft ett samarbete med andra förvaltningar såsom Individ & 
Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Service i syfte att minska smittspridningen och hantera 
pandemin. 

 Det har under delar av året varit en stark avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendena. Syftet var 
att minska smittspridningen samt att minska risken för allvarlig vårdskada i form av infektion med 
Covid-19. Undantag genomfördes vid vård i livets slutskede samt vid oro/ångest hos patienter som inte 
kunde lindras på annat sätt än genom besök. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn på två enheter inom Vård & Omsorg. 
Tillsynen har avsett hur smittsäkra besök har kunnat genomföras i det särskilda boendet för äldre. 
Tillsynens fokus var att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under pandemin. IVO identifierade inga brister i tillämpningen av nämnda 
föreskrift vid tillsynen. 

 Under våren beslutades att fortsätta arbeta med Covid-korttids. Förändringar genomfördes under våren i 
form av en covid-support som lokaliserades på covid-korttids i samband med att covid-teamet 
avslutades. Det genomfördes i syfte att kunna ge snabb support och kunskap till verksamheterna som i 
större omfattning hanterade misstänkt covidsjuka patienter som en konsekvens av beslutet. 

 I mars beslutades att ett samlat informationsmaterial till invånare som upplever psykisk ohälsa med 
anledning av Covid-19 skulle utarbetas. Därtill beslutades att initiera ett samarbete med andra 
förvaltningar samt närsjukvården för att minska den psykiska ohälsan som uppstått som en effekt av 
Covid-19. 

 Vård & Omsorg har i samarbete med Region Halland genomfört ett omfattande arbete vad gäller 
smittspårning. Sedan årsskiftet har 94 smittspårningar registrerats av enhetschefer i verksamheterna. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021 
Covid-19 har under 2021 fortsatt haft en betydande påverkan på Vård & Omsorgs verksamheter (se avsnitt 1.2). 
Per den 8 december 2021 finns därtill en stor osäkerhet hur pandemin kommer att utvecklas den närmaste tiden. 
Utöver pandemin har Vård & Omsorg under året fortsatt att effektivisera verksamheten och se över befintliga 
arbetssätt för att anpassa verksamheten till befintlig ekonomisk ram. Effektiviseringsarbetet är avgörande för att 
Vård & Omsorg ska kunna bedriva verksamheten med en budget i balans. 

Nämnden för Vård & Omsorg har under flera år, exempelvis i underlag till kommunbudget 2022, 2021 och 
2020, aviserat ett ökat inflöde av enskilda till verksamheterna vilket medför ökade kostnader för nämnden. De 
ökade kostnaderna skapas av kommunens kraftiga tillväxt tillsammans med demografiska förändringar. Det är 
positivt och nödvändigt att kommunen växer men tillsammans med demografiska förändringar bidrar detta till 
ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter. Ett ökat inflöde innebär ökade kostnader utifrån befintliga 
arbetssätt. Vård & Omsorg har under året intensifierat arbetet med "Ett samhälle i förändring". Vård & Omsorg 
producerar insatser vad gäller kommunens lagstadgade skyldigheter utifrån socialtjänstlagen, hemsjukvård och 
rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta sker i en omvärld som snabbt förändras vilket ställer 
omfattande krav på Vård & Omsorgs anpassningsförmåga. Vård & Omsorg hanterar exempelvis utmaningar 
avseende demografiska förändringar, ekonomi, personalförsörjning, ökad nationell styrning och kommunalt 
ansvar samt förändrade förväntningar och krav på verksamheten. 

Vårt & Omsorg har under året och sedan lång tid tillbaka arbetat med att effektivisera verksamheten. Ett resultat 
av nämndens omställnings- och förändringsarbete är att förvaltningens nettokostnadsavvikelse de senaste åren 
minskat med cirka 10 procentenheter. Vård & Omsorg konstaterar att det pågående effektiviseringsarbetet är 
nödvändigt men ser samtidigt stora svårigheter att långsiktigt kunna säkerställa en god och nära vård och 
omsorg baserat på aktuell lagstiftning utifrån befintliga finansieringsförutsättningar. Exempelvis är det i nuläget 
oklart hur driften av de nya boendena som öppnar åren framåt, och även Björkris vård- och omsorgsboende som 
öppnar i slutet av 2022, ska finansieras. Ett nytt boende om 80 boendeplatser kostar cirka 50 miljoner kronor i 
drift per år. Vård & Omsorg avser att intensifiera effektiviseringsarbetet men aviserar att det finns en betydande 
risk för omfattande ekonomiska underskott åren framåt. Risken innebär att underskotten kan komma att vara 
omfattande och ha väsentlig påverkan på kommunens samlade ekonomiska resultat.  

Inom ramen för "Ett samhälle i förändring" arbetar Vård & Omsorg med att se över befintliga arbetssätt. 
Översynen av befintliga arbetssätt är en viktig del i det pågående effektiviseringsarbetet. Effektiviseringsarbetet 
kan dock inte innebära att neka en enskild de insatser den enskilde enligt aktuell lagstiftning har rätt till. Om 
nämnden nekar en enskild rätten till lagstadgad insats begår nämnden ett lagbrott. Det är dock möjligt att arbeta 
utifrån miniminivåer, där inga ytterligare livskvalitetshöjande insatser förekommer för vår målgrupp, och där 
nämnden enbart tillhandahåller den enskilde beviljad vård, omsorg och service. Ett sådant förfarande riskerar att 
försämra kvaliteten i våra verksamheter men även en försämrad livskvalitet för vår målgrupp. En försämrad 
kvalitet i våra verksamheter tillsammans med en försämrad livskvalitet för den enskilda kan bidra till ett 
försämrat hälsoläge hos den enskilde vilket innebär att den enskilda behöver ytterligare insatser från Vård & 
Omsorg. En viktig utgångspunkt för översynen av befintliga arbetssätt är kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetspolicy där det framgår att "Vi förbättrar ständigt våra processer och strävar efter att uppnå en högre eller 
bibehållen kvalitet till en lägre kostnad".  
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3 Uppföljning mål 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Ett av fokusområdena till detta mål är att Kungsbacka ska ha välkomnande och trygga miljöer. Den pågående 
pandemin har på ett mycket påtagligt sätt påverkat nämndens verksamhet och målgrupp. Även de externa 
utförarna uppger att Covid-19 påverkat verksamheterna kraftigt. Det har under delar av året funnits en stark 
avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendena för att skydda omsorgstagarna från smitta. Det fanns en 
acceptens för avrådan men förbudet var krävande för både boenden och anhöriga. Enheterna arbetade under 
avrådanstiden intensivt och kreativt genom olika lösningar för att säkerställa att de boende kunde bibehålla 
kontakten med anhöriga. Exempelvis köpte en extern hemtjänstutförare under året in extra Ipads för att 
underlätta enskildas kontakt med anhöriga. Under slutet av året har det återigen genomförts ett omfattande 
arbete med att erbjuda den tredje dosen mot Covid-19. Detta har genomförts samtidigt som vaccinationen mot 
säsongsinfluensa (för närmare information, se avsnitt 1.2). 

Hemtjänsten har under året fortsatt att arbeta aktivt med det egna målet om att personalkontinuiteten ska vara 
under 14. Mätmetoden innebär att mäta hur många medarbetare en omsorgstagare träffar under 14 dagar. 
Arbetet ska bidra till fokusområdet om att skapa trygga miljöer. Vissa enheter har arbetat aktivt med 
grundplaneringen och grundscheman medan en enhet provat att arbeta utifrån fyraveckorsscheman. En enhet 
som arbetat aktivt med kontinuitetsmätningar och daglig planering förbättrade personalkontinuiteten från 16 år 
2020 till 12 år 2021. Sammantaget förbättrades personalkontinuiteten i egenregin från 18 till 17 under 2021. Vid 
sammanställning med de externa hemtjänstutförarna uppgår personalkontinuiteten till 16. Det finns flera 
utmaningar med att nå målet, bland annat oplanerad frånvaro som vård av barn (VAB) och sjukdom vilket varit 
särskilt påtagligt under året med anledning av Covid-19. Vidare påverkar snabba förändringar i verksamheten 
som till exempel hemgång från sjukhus, dödsfall och vak vid livets slut planeringen vilket påverkar 
kontinuiteten. Därtill behöver enheterna beakta ekonomin, vilket innebär att bemanningen behöver anpassas 
utifrån beviljade insatser. Nämnden för Vård & Omsorg har inför 2022 beslutat om ett nämndmål avseende 
personalkontinuiteten varpå arbetet kommer att fortsätta och intensifieras tiden framåt. 

En viktig del för att skapa trygga miljöer samt mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa 
utbyten för enskilda är arbetet med aktiviteter vid vård- och omsorgsboendena. Samtliga vård- och 
omsorgsboenden har aktivitetsscheman som är framtagna utifrån hyresgästernas behov av aktivitet och även 
personalens förslag. Varje boende ansvarar själva för utformning av scheman som anpassas efter 
omsorgstagarens behov. Vård- och omsorgsboendena har under våren 2021 publicerat aktivitetsscheman på 
hemsidan. För att göra information tillgänglig för anhöriga och hyresgäster, utöver publicering på hemsidan, har 
flertalet vård- och omsorgsboenden tagit fram veckobrev och informationsblad som skickas till anhöriga och 
delas ut till hyresgästerna om kommande aktiviteter. Flera verksamheter rapporterar att effekten av att lägga ut 
aktiviteter på hemsidan lett till ökad kännedom och transparens av vilka aktiviteter som erbjuds. Många 
omsorgstagare deltar i aktiviteterna och uppger att de uppskattar aktiviteterna som erbjuds vilka bidrar till 
förhöjd livskvalitet för den enskilde. Vid Signeshus har exempelvis aktiviteten "Cykling utan ålder" genomförts 
under året. Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där volontärer cyklar med äldre. Projektet är mycket 
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Borgmästaravtalet. 
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Ett av fokusområdena till detta mål är att Kungsbacka ska växa med en långsiktigt hållbar ekonomi. Vård & 
Omsorg arbetar aktivt med fokusområdet men ser detta som en av de största utmaningarna att hantera nu och 
åren framåt. Prognoser visar att andelen i åldersgruppen 80 år och äldre utifrån dagens nivåer kommer öka med 
cirka 65 % i Kungsbacka fram till 2035. Detta är en konsekvens av en ökande åldrande befolkning vilket ger ett 
ökat inflöde till verksamheterna. Ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter innebär fler insatser vilket 
innebär ökande kostnader åren framåt. En betydande utmaning, i närtid, för nämnden är att det i dagsläget 
saknas finansiering för driften av vård- och omsorgsboendena i Björkris och Anneberg samt ombyggnationen av 
Ekhaga. Björkris med 120 platser kostar cirka 75 miljoner kronor i drift årligen inklusive 20 procent av hyran. 
Anneberg och ombyggnationen av Ekhaga med totalt 94 platser kostar cirka 60 miljoner kronor i drift per år 
inklusive 20 procent av hyran. Ett boende om cirka 80 platser medför ökande kostnader för nämnden om cirka 
50 miljoner kronor. Nämnden för Vård & Omsorg ser inga möjligheter att på egen hand finansiera driften av 
nya boenden inom befintlig budget utan att behöva genomföra omfattande effektiviseringar. Utöver Björkris, 
Anneberg och Ekhaga planeras därtill nya boenden att öppna vartannat år från 2027. Det är i nuläget inte tydlig 
hur driftskostnaden för dessa boenden ska finansieras, trots att det är mindre än ett år innan Björkris vård- och 
omsorgsboende ska öppna. 

Vård & Omsorg arbetar aktivt med analysföretaget Ensolution för att få fram långsiktiga prognoser som 
underlag till arbetet med effektiviseringar. Därtill har förvaltningen skapat verktyg för beräkning av 
effekthemtagning samt arbetssätt för att kostnadsberäkna ekonomiska effekter av projekt. Ekonomer vid 
förvaltningen deltar i projekt för att tydligare arbeta med för- och efterkalkyler. Vidare arbetar förvaltningen 
med att utveckla analys- och beslutsstöd på enhetsnivå. Åtgärderna ska bidra till förändrade arbetssätt med 
större ekonomisk medvetenhet men även att skapa en mer långsiktigt hållbar ekonomisk situation för Vård & 
Omsorg. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade under 2019 om ett antal effektiviseringsförslag i linje med att 
Kungsbacka ska växa med en långsiktigt hållbar ekonomi. Den pågående pandemin har skapat förseningar i 
effektiviseringsarbetet. Den beräknade effektiviseringen av kvarvarande effektiviseringsbeslut uppgår till cirka 
8 miljoner kronor. I avsnitt åtta framgår närmare information om det pågående effektiviseringsarbetet. 

Myndighet har under året haft som mål att nå en budget i balans 2021. De har under året bland annat genomförts 
genomlysningar av processer, kvalitetssäkring av ersättningsprocesser, utökat samarbete mellan 
avgiftshandläggare och utförare samt ökat fokus på välfärdens utmaningar. De främsta effekterna av arbetet är 
en ökad kvalitetssäkrad och kartlagd verksamhet för en fortsatt bra grund för att arbeta vidare för en budget i 
balans och en kostnadseffektiv verksamhet. Budget i balans 2021 för kundval hemtjänst nås inte och de främsta 
orsakerna är utebliven uppräkning för hemtjänst och att övergripande effektiviseringsåtgärder för förvaltningen 
som inte har effektuerats belastar Myndighet. Budgetunderskottet bedöms dock minska utifrån de 
kvalitetsaktiviteter som är genomförda och pågående. En åtgärdsplan för budget i balans avseende hemtjänst har 
presenterats för nämnden i oktober 2021, med förslag på möjliga effektiviseringar för 2022. Nämnden gav 
förvaltningen i uppdrag att utreda de förslag som presenteras på både kort och längre sikt med ett slutförslag i 
mars 2022. 

För att bidra till de globala hållbarhetsmålen i enlighet med fokusområdet arbetar vård- och omsorgsboendena 
med att minska matsvinnet. I juni genomfördes en svinnmätning för att utvärdera portionsstorlekarna på vård- 
och omsorgsboende. Mätningen visade att cirka 90 procent av den tänkta portionsstorleken åts upp. Detta är en 
förbättring jämfört med tidigare resultat av portionsstorleksmätningar och svinnmätningar som visat att cirka 60 
procent av den tänka portionen för varmrätten åts upp. I och med resultat från svinnmätning antas ny 
portionsstorlekslista. 

En extern hemtjänstutförare har ersatt en hemtjänstrunda med cykel istället för bil. Genom detta har 
hemtjänstutföraren kunnat avveckla två bilar vilket bidrar till mindre koldioxidutsläpp. Ytterligare en extern 
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kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vård & Omsorg arbetar aktivt med digitalisering för att hitta smartare tjänster, effektivare arbetssätt och att 
möta framtidens behov av vård och omsorg. Förvaltningens utvecklingskarta innehåller flera digitala projekt och 
transformationer. Utvecklingskartan är en central del i förvaltningens utvecklingsarbete. En utvecklingskarta 
görs årligen av förvaltningschef för prioriterade projekt och processer. Inför att ett utvecklingsprojekt ska startas 
görs en effekthemtagningsanalys för att klargöra vilka effekter utvecklingsområdet planeras att ge. I 
projektbeställningen beslutas om vilka mätetal som ska följas i utvecklingsarbetet. Utvecklingskartan kommer 
ses över under 2022 och kopplas tydligare till förvaltningens målarbete. 

Myndighet har under året arbetat med att utveckla dialogen och samarbetet med utförare i både egen och extern 
regi (se avsnitt 3.3). Vid Myndighet finns en digitaliseringsgrupp med olika professioner. Arbetsgruppens 
uppdrag är att identifiera digitala och tekniska förbättringsförslag med innovation i fokus. Under året har en e-
tjänst för ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen skapats. E-tjänsten ska bidra till en utökad service för 
kommunens invånare. Därtill arbetade Myndighet under året med att automatisera en myndighetsprocess. 
Arbetet stannade dock upp på grund av att befintligt verksamhetssystem inte var kompatibelt med den 
automatiseringsteknik som användes. Myndighet erhöll dock värdefull kunskap om automatiseringsteknik som 
kan användas i andra processer. 

Serviceteamet inom hemtjänsten har under året infört Intraphone, ett digitalt planeringssystem i verksamheten. 
Intraphone har bidragit till att effektivisera planeringen inom enheten. En mätning i november visade att 9 av 10 
medarbetare upplever att införandet av Intraphone har underlättat det dagliga arbetet samt att det är bättre nu när 
medarbetare kan göra dokumentationen på plats hos den enskilde. Serviceteamet har därtill arbetat med att 
utveckla arbetet med genomförandeplaner utifrån att de ska vara lättlästa, begripliga och beskrivande utifrån den 
enskildes önskemål. Införandet av Intraphone innebär att genomförandeplanen nu kan läsas ute hos den 
enskilde. En mätning visar att 9 av 10 medarbetare upplever en förbättring och ökad trygghet utifrån 
utvecklingsarbetet. 

Testperioden avseende digital tillsyn nattetid inom hemtjänsten är pågående. Testperioden kommer avslutas i 
augusti 2022. Det är än så länge inte möjligt att se några tydliga effekter av testet, men detta kommer utvärderas 
längre fram under testperioden. 

Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat om att införa digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten och 
denna del av projektet är nu genomförd. Nämnden har även fattat beslut om att distribution av varma måltider i 
hemtjänsten ska övergå till digitala inköp i dagligvaruhandeln och en planering för hur kommunen ska avveckla 
matdistribution på Vård & Omsorg samt produktionen av måltider på Service pågår och beräknas vara klart 
våren 2022. 

Inom vård- och omsorgsboende har det genomförts en översyn av inflyttningsprocessen. Syftet med översynen 
är att effektivisera processen och säkerställa att hyresgästen får sina behov tillgodosedda. Vid inflyttning sker 
även välkomstsamtal med den enskilde. Därtill har omsorgspersonal vid vård- och omsorgsboendena fått 
utbildning i upprättandet av genomförandeplaner. Detta arbete har resulterat i att arbetet med 
genomförandeplaner med utgångspunkt i Individens Behov i Centrum (IBIC) tydliggjorts. Flera enhetschefer 
upplever att dokumentationen har förbättrats och att genomförandeplaner i större omfattning upprättas utifrån 
den enskildes behov av stöd. Arbetet bedöms dock behöva fortsätta för att få stadigvarande effekt. 

Kansli och kommunikation har under året tillsammans med övriga delar av förvaltningen arbetat med "Ett 
samhälle i förändring". Ett samhälle i förändring syftar till att kommunicera nuläge och utmaningar som Vård & 
Omsorg står inför på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Arbetet kommer fortgå under 2022 och ska 
tydligare kopplas samman med förvaltningens utvecklingsarbete. 

Verksamhetsutveckling har under året bland annat arbetat med införandet av digital signering, säkra digitala 
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introduktionsmaterial för nyanställda för att säkerställa att korrekt information ges vid introduktionen samt att 
den är likvärdig. Vissa boenden har därtill infört mentorskap för nyanställda. Inom hemtjänsten har en 
checklista för introduktion reviderats för att säkerställa att nyanställda deltar i introduktionen. Det är inte möjligt 
att ännu se några tydliga effekter av arbetet. Därtill uppger flera enheter att det fortsatt finns svårigheter med att 
tillse att introduktionen genomförs. Förvaltningen kommer arbeta vidare med introduktionsarbetet under 2022. 

Flera enheter inom hemtjänsten har under året arbetat med att se över kontaktmannaskapet i relation till 
uppstartsombud och planerare/dokumentationsombud. Genom att skapa en bättre relation mellan kontaktperson 
och enskild skapas en större trygghet för omsorgstagaren. Detta förbättrar dialogen och ger den enskilde större 
möjlighet att känna sig delaktig i sin vård och omsorg. Det finns ingen tydlig effekt av arbetet ännu och 
enheterna avser att arbeta vidare med kontaktmannaskapet. En mindre mätning inom nattpatrullen visar att av 15 
tillfrågade enskilda upplevde 91 procent att det var delaktiga i sin vård och omsorg. 

Vård & Omsorg har under våren genomfört egenkontroll i enlighet med aktuella riktlinjer. Egenkontrollen 
genomförs i samtliga verksamheter, både kommunala och externa, och är en av flera delar vad gäller 
uppföljningen i verksamheterna. Utfallet av årets egenkontroll avseende samverkan uppgår till 3,7 av 4. 
Målvärdet för året är 3,8. Förvaltningens bedömning är dock att samverkan är god även om inte målvärdet helt 
uppnås. Pandemin och tillhörande restriktioner kan ha påverkat hur samverkansformer fungerat under året. Ett 
utfall om 3,7 av 4 bedöms därför utgöra god samverkan utifrån aktuella förutsättningar. Närmare information 
återfinns i kvalitets- respektive patientsäkerhetsberättelsen. 

Flera av de åtgärder som vidtagits med anledning av aktiviteterna till målet planeras att få full effekt först under 
2022. Detta eftersom flera åtgärder är nya och inte kunnat införas fullt ut under 2021. 
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5  Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

5.1.1 Attrahera/rekrytera 

Under våren har ett antal olika program och insatser varit aktiva jämfört med förra årets motsvarande period. 
Förvaltningen har efter en utvärdering beslutat att fortsätta med GLA, Gymnasial Lärlingsanställning, i 
samverkan med förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad samt förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg. De elever som haft anställning hos oss under våren har varit nöjda och en del av dem är 
anställda med start efter avslutad utbildning. 

Under sommaren har ett antal elever från vård-och omsorgsprogrammet anställts på riktat sommarjobb, en 
anställning som inte användes under sommaren 2020. Denna anställning är tydligt efterfrågad från eleverna på 
utbildningen. 

Ett arbete har påbörjats tillsammans med andra förvaltningar i kommunen i syfte att stärka oss inför framtida 
utmaningar med utbildning och arbete inom vård och omsorg i Kungsbacka. Arbetet fortsätter under 2022-2023 
och syftar till att öka attraktionskraften för både utbildning och arbete inom branschen. 

Statliga och regionala satsningar på kompetensförsörjning inom vård och omsorg har påbörjats och 
förvaltningen deltar på olika sätt. Äldreomsorgslyftet pågår med drygt 80 medarbetare som studerar till 
undersköterska, under hösten har 15 medarbetare fullgjort utbildning till undersköterska. 

Personalomsättning och sjukfrånvaro har ökat under året. Sjukfrånvaron har särskilt ökat under november och 
december då säsongsinfluensa och maginfluensa ökat samtidigt som Covidrestriktioner innebär längre frånvaro 
när medarbetare har sjukdomssymtom. 

Under våren 2022 omfördelas resurser inom HR så att arbetet med kompetensförsörjning förstärks och 
fokuseras betydligt mer än tidigare. Detta för att möta framtida utmaningar med bland annat nyrekryteringar till 
nytt vård-och omsorgsboende samt att på sikt öka attraktiviteten för arbete i förvaltningen. 

5.1.2 Utveckla/behålla 

Under hösten har bemanningssvårigheter blivit mer omfattande än tidigare. Ökat behov av nya medarbetare och 
fler som slutar i kombination med svårigheter att hitta kompetens har visat sig under perioden. Under slutet av 
året har konsekvenser av pandemin med olika restriktioner skapat en kraftigt ökad frånvaro. Samtidigt som detta 
så har tillgången till vikarier minskat. Kombinationen av dessa faktorer är anledningen till de utmaningar som 
hanterats och läget har varit ansträngt periodvis. 

Ny process för SAM (som står för systematiskt arbetsmiljöarbete), utveckling av Call for care samt pulsmätning 
av arbetsmiljön syftar delvis till att vi ska bli bättre på att utveckla och behålla våra medarbetare. Vi tror att om 
man trivs på arbetet, vilket är högst individuellt och påverkas av många faktorer, så vill man vara på arbetet och 
stannar kvar hos sin arbetsgivare. 

Vid årets sista pulsmätning så har förvaltningen ett rekommendationsmått (eNPS) på -2 vilket är ett bra värde 
och signalerar att våra medarbetare jämförelsevis är nöjda med sin arbetsgivare. 

Under våren 2022 omfördelas resurser inom HR så att arbetet med kompetensförsörjning förstärks och 
fokuseras betydligt mer än tidigare. Detta för att möta framtida utmaningar med bland annat nyrekryteringar till 
nytt vård-och omsorgsboende samt att på sikt öka attraktiviteten för arbete i förvaltningen. 
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7 Hållbarhetsbokslut 
Inom nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde är det framförallt social hållbarhet som är viktigt. 
Under 2021 har nämnden för Vård & Omsorg fortsatt haft att hantera pandemin avseende Covid-19. 
Verksamhetsområdena har haft fokus på att hantera nya restriktioner och riktlinjer som vid vissa tillfällen 
beslutats med kort framförhållning. Detta har inneburit att hållbarhetsarbetet har fått stå tillbaka för direkt 
omställningsarbete för att möta de föränderliga nulägen som rått. 

Globalt mål 3: God hälsa och välbefinnande 
Delmål om att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa, samt 
tillgängliggöra sjukvård för alla. Målet omfattar alla dimensioner av hälsa och välbefinnande och alla åldrar. 

I Sverige genomförs nu primärvårdsreformen "God och nära vård", som kommer att rita om kartan för var, när 
och hur vård ges till invånarna. Primärvårdsreformen syftar bland annat till att flytta vården närmare invånarna, 
vilket kommer att påverka både primärvården, under regionens ansvar och hemsjukvården, under kommunens 
ansvar. Nämnden fattade under 2020 beslut om nämndmålet att "patient och omsorgstagare ska få en god och 
nära vård och omsorg". Detta i syfte att öka fokus på primärvårdsreformen och kvalitén i verksamheten under 
omställningstider. Inom ramen för målarbetet har det exempelvis genomförts aktiviteter kopplat till cykling utan 
ålder, välkomstsamtal, BPSD-registreringar, trygghetslarm, demensutbildningar och genomförandeplaner. 
Uppföljningen av aktiviteterna visar få kvantifierbara effekter men aktiviteterna upplevs ha bidragit till ökad 
trygghet och minskad oro hos flera enskilda. Detta är viktigt för att kunna bidra till en förbättrad hälsa och 
välbefinnande. 

Under året presenterades resultatet av Hemsjukvårdsenkäten. Cirka 550 patienter besvarade enkäten. Cirka 86 
procent av patienterna uppgav att de är mycket eller ganska nöjda med sin hemsjukvård. Vidare visar 
undersökningen en positiv utveckling vad gäller information och delaktighet vilket avser både sjuksköterskor 
och arbetsterapeuter. 

En god samverkan med andra aktörer, såsom region Halland och övrig primärvård i vårdcentralerna, är av stor 
vikt för invånarnas hälsa och välbefinnande. Samverkan mellan kommun, region och primärvård har 
intensifierats under Coronapandemin, men är också ett område där vi behöva lägga extra mycket fokus 
framöver. När samverkan inte fungerar och när upprättade arbetssätt inte fungerar drabbar det den enskilde 
patienten. 

Covid-19 är en smittsam sjukdom och omfattas inte av målet om hälsa och välbefinnande, men 
Coronapandemin har inneburit utmaningar avseende att främja den psykiska hälsan och välbefinnandet hos 
enskilda i verksamheterna. Under delar av första halvåret 2021 fanns en stark avrådan från besök vid vård- och 
omsorgsboenden. Vissa insatser har ställts in till följd av risk för smittspridning vilket har påverkat både 
omsorgstagare och närstående. Samtidigt har, tack vare samtliga insatser som gjorts och där ovan nämnda två 
varit en del, smittspridningen kunnat begränsas inom nämndens verksamhetsområden. 

Globalt mål 5: Jämställdhet 

Nämnden för Vård & Omsorg arbetar för att ställa om till en heltidsorganisation. Heltidsarbete är en nyckel till 
jämlika villkor under hela livet för båda könen. Vård & Omsorg deltar i satsningen "heltid som norm" 
tillsammans med andra aktörer såsom fackförbundet Kommunal. Utfallet för heltidsarbetande under 2021 har 
ökat något jämfört med 2020, och ligger strax under 61%. Sedan 2018 har andelen heltidsarbete ökat med cirka 
sex procentenheter i förvaltningen. Den önskade sysselsättningsgraden uppgår till cirka 90 %. 

Det är fortfarande många medarbetare som själva inte önskar arbeta heltid, vilket både gör det till en 
arbetsgivarfråga och till en samhällsfråga. Ojämlikheter mellan könen i samhället består även in i yrkeslivet.  

Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Kommunen har enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen ansvar för att "inrätta särskilda boendeformer för service och 
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omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd". Eftersom den demografiska utvecklingen visar på 
fler äldre i samhället, kommer fler vård- och omsorgsboenden behövas i framtiden om vi fortsätter arbeta på 
samma sätt som idag. Under 2021 har Särö vård- och omsorgsboende öppnat, men samtidigt har Bukärrsgårdens 
vård- och omsorgsboende stängts. Detta innebär att summan av antal nya lägenheter handlar om ett tjugotal.  

Under slutet av 2022 öppnar Björkris vård- och omsorgsboende. Under 2025 öppnar ytterligare ett vård- och 
omsorgsboende i Anneberg och renoveringen av Ekhaga är klar. Därefter planeras ett nytt vård- och 
omsorgsboende om 80 platser vartannat år från 2027. Trots den höga byggnationstakten av nya boenden visar 
prognoser fram till 2035 att det kommer finnas ett underskott på boendeplatser samtliga år förutom 2022 och 
2025. Utbyggnadstakten beslutas i lokalbehovsplanen, som uppdateras årligen. Om förseningar uppstår för 
planerade boenden, påverkar det den vård och omsorg som kan ges kommunens invånare genom att fler blir 
kvar i hemmet med omfattande insatser från hemtjänsten och hemsjukvården. 

Nämnden har också enligt 3 kap. 2 § socialtjänstlagen i uppdrag att delta i samhällsplaneringen och det ska 
bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 
bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna 
kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Nämnden ska även i övrigt ta initiativ till och 
bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och 
andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd 

Vård & Omsorg är beroende av samverkan med andra 

De flesta perspektiv i hållbarhetsbokslutet behöver ses utifrån ETT Kungsbacka, eftersom många förvaltningar 
är involverade (Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg bedriver hälso- och sjukvård och insatser inom 
socialtjänsten, Kultur & Fritid ansvarar för träffpunkterna och det förebyggande arbetet, samhällsplaneringen 
utformas under Stadsbyggnadskontoret, lokalförsörjningsprocessen och måltidsverksamheten tillhör Service och 
så vidare). Utanför kommunen finns de närliggande regionerna, pensionärsföreningar, företag och andra aktörer. 
Intern och extern samverkan är och kommer bli en allt viktigare framgångsfaktor för Vård & Omsorg för att 
möta det nuläge och utmaningar vi har framför oss. 
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023, 
Plan 2024-2027 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024-2027 
 
Nämndens möjligheter 

För att hantera de utmaningar nämnden står inför har förvaltningen under lång tid arbetat med att förändra 
arbetssätt och effektivisera verksamheten. Den omställning nämnden genomför syftar till att förbättra arbetssätt 
för att uppnå en högre eller bibehållen kvalitet till en lägre kostnad, i enlighet med kommunfullmäktiges 
kvalitetspolicy. Förvaltningen har identifierat flera ytterligare områden där det finns möjlighet att genomföra 
effektiviseringar och förändra arbetssätt vilka kommer påbörjas under 2022: 

 Bemanningsplanering 
 Översyn av LOV-avtal inom hemtjänsten 
 Införande av välfärdsteknik och nyttjande av tekniken 

 Organisationsöversyn samt fokus på kärnuppdraget utifrån reglemente och lagstiftning 
 Se över avtal med Region Halland samt ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen avseende 

hälso- och sjukvård 
 Renodla arbetsuppgifter, roller och ansvar i hela förvaltningen samt se över vilka insatser omsorgstagare 

och patienter själva kan genomföra  
 Säkerställa effekthemtagning av planerade effekter, exempelvis ekonomi 

 Översyn av ansvar och kostnad för enskilda i verksamheten under 65 år i samverkan med Individ & 
Familjeomsorg 

 Översyn av hur och om andra aktörer i samhället kan genomföra delar av nämndens uppdrag 
 Säkerställa att vi tillhandahåller rätt insatser, vid rätt tidpunkt samt i rätt mängd till patienter och 

omsorgstagare 

Inför 2020 beslutade nämnden för Vård & Omsorg om ett antal effektiviseringar i förvaltningen. De 
effektiviseringar som kvarstår avser matleveranser och digitala inköp. Dessa ska genomföras under 2022.  

Nämndens utmaningar 

Nämnden för Vård & Omsorg står inför flera utmaningar åren framåt. Flera av utmaningarna har nämnden 
möjlighet att påverka och styra genom att förändra arbetssätt och genomföra effektiviseringar. Det finns 
däremot omvärldsfaktorer som påverkar nämnden vilka nämnden inte kan påverka. Detta avser bland annat en 
åldrande befolkning som skapar ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter samt ny och tillkommande 
lagstiftning med otydlig finansiering från staten. En åldrande befolkning skapar ett ökat inflöde till alla delar av 
vård och omsorgs verksamheter, exempelvis hemtjänsten samt vård- och omsorgsboende. 

 Den mest betydande utmaningen från 2023 och åren framåt är att det saknas finansiering av 
driftskostnaden för samtliga nya vård- och omsorgsboenden.  

För att nämnden ska kunna möta de inflöde till verksamheten som en åldrande befolkning skapar, och följa 
aktuell lagstiftning, har nämnden i lokalbehovsplanen beslutat om ny- samt ombyggnation av nedanstående 
vård- och omsorgsboenden under perioden 2023-2027. De ökade inflödet är en direkt konsekvens av de 
demografiska förändringarna. Nämnden har inte möjlighet att på egen hand inom befintlig ekonomisk ram med 
beslutad volymtilldelning finansiera konsekvenserna av det ökade inflödet av enskilda till verksamheten. 
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År Vård- och omsorgsboende Driftskostnad, ofinansierad 

2023 Björkris vård- och omsorgsboende, 120 platser - 56 miljoner kronor* 

2025 Ekhaga samt Anneberg vård- och omsorgsboende, 94 platser - 60 miljoner kronor 

2027 Nytt vård- och omsorgsboende, 80 platser - 50 miljoner kronor 

* Nämnden har reserverat cirka 18 miljoner kronor för driften under kvartal 4 2022, vilket innebär att 
driftskostnaden för kvarstående tre kvartal 2023 är ofinansierad.  

Utöver de ofinansierade driftskostnaderna under perioden 2023-2027 finns en omfattande osäkerhet kopplat till 
finansieringen vid ny lagstiftning från staten: 

 Under 2022 planeras exempelvis fast omsorgskontakt inom hemtjänsten bli lag. Den beräknade 
kostnaden för fast omsorgskontakt inom hemtjänsten uppgår till cirka 10 miljoner kronor årligen för 
förvaltningen. Det är i nuläget inte tydligt om det tillkommer finansiering från staten för reformen.  

Det är därtill inte tydligt vilka ekonomiska effekter exempelvis den nya socialtjänstlagen kommer skapa och en 
eventuell äldreomsorgslag. Förvaltningen hanterar redan inom ekonomisk ram en rad reformer där det inte 
tillkommit finansiering från staten, exempelvis heltid som norm. 

Trots att nämnden avser att intensifiera det pågående effektiviseringsarbetet finns en påtaglig risk för 
omfattande ekonomiska underskott perioden 2023-2027 utifrån nuvarande resurstilldelning. Risken innebär att 
underskotten kan komma att vara omfattande och ha väsentlig påverkan på kommunens samlade ekonomiska 
resultat.   

Befolkningstillväxten möjliggör ett ekonomiskt resultat som skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar 
i kommunal service. Andelen i åldersgruppen 80 år och äldre kommer utifrån dagens nivåer öka med cirka 71 % 
i Kungsbacka fram till 2035.  

Om nämnden för Vård & Omsorg långsiktigt ska kunna säkerställa en god och nära vård och omsorg utifrån 
aktuellt reglemente och lagstiftning behöver: 

 Finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga för att kunna skapa en hållbar 
förändring. Den nuvarande kortsiktigheten i finansieringen skapar stora utmaningar för Vård & 
Omsorg. Att inte förrän i april-maj 2022 ha kontroll över finansieringsförutsättningarna för 2023 
skapar omfattande planeringssvårigheter.  

För att tydliggöra finansieringsförutsättningarna är det önskvärt att den tillhörande planen för efterföljande två 
år i samband med kommunbudgeten redovisade omfattningen av planerad ekonomisk volymtilldelning. Detta 
skulle vara ett första steg för att tydliggöra finansieringsförutsättningarna.   

Nämnden för Vård & Omsorg har inga möjligheter att inte bygga de nya vård- och omsorgsboendena eller att 
neka en enskild de insatser den enskilde enligt aktuell lagstiftning har rätt till. Konsekvensen av att inte kunna 
erbjuda en boendeplats vid vård- och omsorgsboende är att: 

 Den enskilde får inte tillgång till lagstadgad vård och omsorg, nämnden begår ett lagbrott samt 
riskerar omfattande särskilda avgifter. 

Kompetensförsörjningen är avgörande för att Vård & Omsorg ska kunna leverera en god och nära vård och 
omsorg utifrån lagstiftning och reglemente. De ökade behoven innebär att: 

 Nämnden behöver rekrytera cirka 200-300 nya medarbetare årligen på grund av ökade behov, 
pensionsavgångar och personalomsättning. Öppnandet av nya vård- och omsorgsboenden innebär att 
nämnden behöver rekrytera cirka en medarbetare per boendeplats beaktat att verksamheten pågår 
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dygnet runt. Därtill kommer volymerna inom hemtjänsten öka vilket skapar ett behov av nyrekrytering.  

Nämndens förändringar 

Det finns en omfattande lagstiftning som styr Vård & Omsorg. Från statlig håll planeras ytterligare lagstiftning 
där det finns stora osäkerheter om det tillkommer finansiering från staten.  

Det är i nuläget inte tydligt om det tillkommer finansiering från staten för reformen avseende fast 
omsorgskontakt. Därtill planeras för en ny socialtjänstlag och eventuellt en äldreomsorgslag där finansieringen 
inte är tydlig. 

God och nära vård är en omfattande pågående reform som innebär ökade kostnader för nämnden. Nämnden har 
tilldelats ekonomiska medel för att arbeta med omställningen i verksamheten med anledning av reformen. 
Reformen är kostnadsdrivande beaktat att mer sjukvård ska genomföras i hemmet vilket påverkar den 
kommunala hemsjukvården. Volymerna ökar och kommer öka än mer inom hemsjukvården vilket innebär högre 
kostnader för nämnden.  

Riksdagen beslutade i december 2022 att från och med 1 januari 2023 att höja minimibeloppet i 
socialtjänstlagen. Konsekvensen av höjningen innebär att nämndens intäkter minskar med cirka två miljoner 
kronor per år, med effekt redan 2022.   

1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen 
Nämndens omvärldsanalys 
Effekter på nämnden för Vård & Omsorg utifrån "Kungsbacka i världen" 

Kungsbacka är en attraktiv kommun dit människor vill flytta samtidigt som invånare blir allt äldre. Bättre hälsa 
och ökad hälsomedvetenhet bland befolkningen är två skäl till att andelen äldre ökar. De demografiska 
förändringarna är en avgörande förklaring till de utmaningar som Vård & Omsorg behöver hantera och 
finansiera. Nedan beskrivs de faktorer som återfinns i kommunens samlade omvärldsanalys "Kungsbacka i 
världen" som kommer påverka nämnden för Vård & Omsorg åren framåt. 

Andelen i åldersgruppen 80+ ökar med 71 procent fram till 2035 

Det har under flera år varit möjligt att prognostisera de demografiska förändringarna för åren framåt. De 
omfattande demografiska förändringar som prognostiserats kommer i närtid att få reella effekter på nämndens 
verksamheter. Om exempelvis hälften av alla som är 80 år och äldre 2035 kommer behöva hemtjänst kommer 
antalet omsorgstagare öka med cirka 80 enskilda på varje enhet utifrån dagens organisering. Därtill kommer det, 
trots att nämnden planerar för totalt sex nya vård- och omsorgsboenden med 80 platser vardera mellan 2025-
2035 att årligen finnas ett underskott på boendeplatser. Likt tidigare konstaterat (se avsnitt 1) saknas 
finansiering av driften för de nya vård- och omsorgsboendena. 

Rekryteringsbehoven ökar för att klara det ökade inflödet av enskilda 

Med färre personer i arbetsför ålder och fler personer som behöver nämndens tjänster ökar konkurrens om 
utbildad personal mellan kommunerna. För att möta detta behöver vård- och omsorgssektorn arbeta med att öka 
attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa en större kunskap i samhället om fördelarna om att arbeta inom 
verksamheten och inom de olika vård- och omsorgsyrkena. Digitaliseringen medför även att vi behöver se över 
vilka kompetenser vi behöver åren framåt. 

Ökade krav och förväntningar på vården och omsorgen 

Dagens 40- och 50-talister har upplevt stora förbättringar i levnadsvillkor och standard under sin livstid. I olika 
omvärldsanalyser och undersökningar framgår en tydlig bild om att morgondagens äldre förväntar sig att få vara 
än mer delaktiga i sin vård och omsorg. Förvaltningen behöver se över arbetssätt för att i större omfattning 
möjliggöra för enskilda att delta i sin vård och omsorg. Med stöd av digitala verktyg skapar vi goda 
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förutsättningar för enskilda att i större omfattning delta i sin vård och omsorg.  

Hemmet kommer i större omfattning vara den plats där framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård bedrivs. 
Genom ett ökat fokus på individers behov och personcentrerad hälso- och sjukvård skapas större kunskap om 
vad som behöver förändras för att möta de ökade förväntningarna som finns på verksamheten. Genom att 
utveckla exempelvis e-tjänster, tillgång att läsa sin journal, råd och stöd genom virtuella möten på nätet kommer 
möjligheter för individers egna ansvar för sin livsföring och hälsa att öka. 

Digitalisering och välfärdsteknik är en del av lösningen 

Digitaliseringen är ett verktyg för att hantera de utmaningar nämnden står inför. Den digitala transformationen 
är dock en lösning som initialt kostar pengar. Digitalisering och välfärdsteknik är effektiva verktyg för att 
förändra arbetssätt samt effektivisera verksamheten. Det krävs dock investeringskostnader och kompetens för att 
få ut full effekt av verktygen. Nämnden kommer lägga stor vikt vid att använda digitalisering och välfärdsteknik 
som en del för att möta ett samhälle i förändring.   

Staten styr vård- och omsorgssektorn i allt större omfattning 

Det finns en ökad nationell styrning av vård- och omsorgssektorn som redovisats i kapitlet ovan. Nationella och 
regionala frågor har omfattande påverkan på nämndens uppdrag.  En utmaning med styrningen är att det inte 
alltid tillkommer finansiering till kommunerna. Detta innebär att kommunerna själva behöver finansiera de 
ökade kostnader som styrningen kan innebära. 
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Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 3 

1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Förvaltningen genomför årligen en riskanalys inom verksamheten, med basis i resultat från 
egenkontroller, granskningar, revisioner, klagomål, kunskap etc. Det kan handla om områden som 
via avvikelser har uppmärksammats som mer frekvent förekommande eller sådana risker som får 
stora konsekvenser om de inträffar. En viktig del inom ramen för den risk- och väsentlighetsanalys 
som ligger till grund för internkontrollplanen är resultatet av de egenkontroller som genomförs i 
förvaltningen under året. I egenkontrollen kontrolleras följsamhet till exempelvis riktlinjer, lagar 
och föreskrifter. Nämndens interna kontrollplan handlar både om att minimera risker som är kända i 
verksamheten och förhindra sådana risker som skulle kunna inträffa och få stora konsekvenser. 

Riskanalysen genomförs med ekonomichef, personalchef, biträdande verksamhetschefer i 
egenregin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS), digitaliseringschef, utvecklingsledare fastighet och 
säkerhet och utvecklingsledare externa utförare. 

Risker som bedöms vara väsentliga är risker som flera olika verksamhetsområden uppmärksammat, 
risker som bedömts ha hög sannolikhet och hög konsekvens samt de risker där sannolikhet eller 
konsekvens var bedömd till "mycket vanlig" alternativt "så allvarlig/ stor att den inte får inträffa". 
Löpande under året följs kontroll- och granskningspunkter upp. Resultatet av granskningarna 
används och redogörs för i olika forum. De utgör del av patientsäkerhetsberättelsen och 
kvalitetsberättelsen, de kan löpande redogöras för i förvaltningsledning och i nämnd beroende på 
allvarlighetsgraden i det granskade. Resultatet av granskningarna redovisas årligen i föreliggande 
uppföljning av internkontrollplanen. 
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2 Sammanfattning 
Förvaltningen har under året genomfört de kontrollmoment som framgår i internkontrollplan 2021. 
Detta avser både kommungemensamma samt förvaltningsspecifika kontrollmoment. Ett 
kontrollmoment har inte varit praktiskt möjligt att följa upp under året, andelen medarbetare som 
genomfört obligatorisk brandutbildning. Förvaltningen har dock genomfört ett arbete för att 
informera chefer om vikten av att anställda deltar vid de obligatoriska brandutbildningarna. 
Kontrollmomentet kvarstår under 2022 och kommer följas upp under året. 
Genomförda kontrollmoment under året visar på vissa mindre avvikelser. För de kontrollmoment 
där avvikelse identifierats utarbetar förvaltningen åtgärder. Detta kan till exempel avse utökad 
information och stöd till verksamheten. För flera av de kontrollmoment där avvikelser identifierats 
under året följer kontrollmomenten med till 2022. Kontrollmoment där det skett avsevärda 
förbättringar eller där inga avvikelser identifieras inkluderas inte i kommande års interkontroll.  

Utgångspunkten för arbetet med riskanalys och intern kontroll är att med en rimlig grad säkerställa 
en tillfredställande intern kontroll i enlighet med kommunallagen och kommungemensamma 
riktlinjer. Förvaltningens bedömning är att den interna kontrollen är utformad för att på en rimlig 
nivå säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Detta innebär inte att det inte kommer uppstå fel 
och brister i verksamheten. Däremot är bedömningen att förvaltningen hanterar och minimerar de 
mest väsentliga riskerna. Utöver arbetet med intern kontroll sker ett omfattande arbete med 
egenkontroll i verksamheterna, tillsyn, granskningar, avvikelser och klagomål med mera. 
Riskanalysen och internkontrollplanen är en del i det omfattande arbete som sker för att säkerställa 
en tillfredställande intern kontroll. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021 
Utgångspunkten för de kontroller som genomförs inom ramen för nämndens internkontrollplan är 
den riskanalys som ligger till grund för planen. Riskanalysen och internkontrollplanen ska med 
rimlig grad säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Flera kontrollmoment genomförs löpande 
medan andra kontroller genomförs i slutet på året. I samband med att internkontrollplanen upprättas 
beslutas vilken medarbetare som ska genomföra kontrollen. Merparten av kontrollerna genomförs 
av medarbetare på avdelningen Verksamhetsutveckling. Detta kan avse MAS, MAR, SAS och olika 
utvecklingsledare. 

En viktig del inom ramen för nämndens arbete med internkontroll är de egenkontroller som sker av 
alla utförare, tillsyner, granskningar, avvikelser, klagomål med mera. Nämndens internkontrollplan 
är en del i det omfattande arbete som genomförs avseende intern kontroll. I avsnitt 5.3 "Resultat av 
annan granskning" redogörs kortfattat för den granskning som skett under året utöver de kontroller 
som framkom i internkontrollplanen 2021. 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
Kontroller har under året genomförts inom områdena personal, ekonomi, informationssäkerhet och 
administration samt verksamhet. Nedan presenteras en sammanfattning av genomförda kontroller 
per område med fokus på de kontroller där avvikelser identifierats. 

Inom området personal har tre kontrollmoment genomförs avseende efterlevnad av semesterlagen, 
kontroll av behörigheter samt företrädesrätt. Kontrollen av efterlevnad av semesterlagen visar att 
det finns medarbetare som inte tagit ut tillräckligt med semesterdagar under året, även om det är en 
minskning jämfört med 2020. Vad gäller kontroll av behörigheter framgår utifrån ett stickprov om 
20 anställningar att två medarbetare fortsatt hade behörighet till system, trots att anställningen var 
avslutad. Uppföljningen av företrädesrätten visar att andelen vårdbiträden i förhållande till 
undersköterska varit konstant under året. Samtliga tre kontrollmoment kommer kvarstå under 2022. 
Inom området ekonomi har två kontroller genomförts avseende manuella betalningar samt 
representationskostnader. Vad gäller manuella betalningar har totalt 28 betalningar granskats under 
året. Av de granskade manuella betalningarna återfanns en avvikelse som avsåg felaktig attestering 
samt att originalkvitto inte fanns bifogat. Kontrollen kommer inte kvarstå under 2022. Kontrollen 
avseende representationskostnader visade att av totalt 155 fakturor var 129 utan anmärkning, cirka 
83 procent. De avvikelser som noterades för 26 fakturor, cirka 17 procent, avsåg att syftet med 
representationen saknades. Förvaltningen kommer under 2022 informera chefer och administratörer 
hur representation ska hanteras. Därtill kommer kontrollen kvarstå under 2022. 
Inom området informationssäkerhet och administration har totalt elva kontroller genomförts. 
Merparten av de elva kontrollerna avser informationssäkerhet där inga avvikelser noterats. 
Kontrollerna kommer därmed inte kvarstå under 2022. Två kontroller avser inköp respektive 
grundutbildning i brandsäkerhet. Vad gäller inköp noterades enstaka avvikelser avseende att aktuellt 
avtal saknades. Granskningen avseende grundutbildning i brandsäkerhet visade att brandsäkerhet är 
en del i kompetensplanen men att det under året inte varit möjligt att följa upp hur stor andel 
medarbetare som faktiskt genomfört brandutbildningen. Båda kontroller kommer kvarstå under 
2022. 
Området verksamhet innehåller totalt sju kontroller som granskats under året. Kontrollerna avser 
bland annat hälso- och sjukvårdsdokumentation, läkemedelshantering, följsamhet till riktlinjer och 
föreskrifter, pågående beslut, genomförandeplaner, slutanteckning samt slutarkivering av akter. 
Kontrollerna avseende hälso- och sjukvårdsdokumentation och läkemedelshantering visar att det 
skett avsevärda förbättringar under året, men att det finns vissa förbättringsområden. Verksamheten 
kommer fortsätta att arbeta med förbättringsområdena men kontrollerna kommer inte kvarstå i 
internkontrollplanen 2022. 

Följsamheten till riktlinjer och rutiner har förbättrats under året. Inom HSL var brister avseende 
följsamhet till rutiner och ordinationer den identifierade orsaken till 51 % av händelserna 2021. 
Detta är en förbättring med 13 procentenheter jämfört med 2020. Även om det är en förbättring 
kommer kontrollen kvarstå under 2022. 

Vad gäller kontrollen av delaktighet i upprättande av genomförandeplanen visar kontrollen att det 
finns förbättringsmöjligheter avseende dokumentation av den enskildes delaktighet i samtliga 20 
kontrollerande genomförandeplaner. Under 2022 kommer i samråd med verksamheten ytterligare 
stöd utvecklas för att öka delaktigheten i genomförandeplanen. Kontrollen kommer även kvarstå 
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I december påbörjade förvaltningen arbetet med utökad kvalitetssäkring och uppföljning. 

Utöver ovanstående kvalitetssäkring, internkontroll, egenkontroll och andra granskningar 
genomförs årligen en ekonomisk kontroll av externa utförare via Skatteverket. Kontrollen sker för 
att säkerställa att de externa utförarna fullgör sina skyldigheter i enlighet med aktuella avtal. Inga 
avvikelser noterades i kontrollen. 
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I VO:s diarium handlar övervägande delen om klagomål som rör vård- och omsorgsboendena 
Ekhaga, Kolla och Blåvingevägen, där driften är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och nämnden för Vård & Omsorg har ingått avtal med Vardaga Äldreomsorg AB. I enlighet 
med riktlinjen för klagomåls- och synpunktshantering har klagomålen gällande de tre 
boendeentreprenaderna överlämnats till de driftansvariga på boendena för kännedom, vidare 
hantering och därefter återkoppling till förvaltningen. Liksom i KOM-diariet handlar övriga 
klagomål till stor del om fortkörning, framförandet och parkeringen av tjänstebilar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Förslag till ombudgetering av drift och investeringar och resultatfond 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2021 tillsammans med bifogade 
handlingar.  

Vård & Omsorg visar på ett överskott på 11,5 miljoner kronor gentemot driftbudgeten.  

Nämndens arbete med effektiviseringar avspeglas i att nettokostnadsavvikelsen sänkts från 15,3% 
2015 till 5,7% 2020. Detta innebär en kraftig sänkning av kostnaderna med närmare 60 miljoner 
kronor.  
 
Inom tio år beräknas ålderskategorin 80+ öka med 65% procent i Kungsbacka fram till 2035. Detta 
sätter en stor press på nämnden att kunna ta hand om befintliga/tillkommande brukare på bästa sätt 
inom hemtjänsten, att nya omsorgsboenden tillförs och kan driftas enligt plan samt att hälso-och 
sjukvården får de resurser som volymökningen kräver. På grund av Coronapandemin har inte alla av 
de planerade effektiviseringar som beslutats kunnat genomföras under året. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 22-01-21 

Blankett, begäran om ombudget och resultatfond 2021 

Blankett, begäran om ombudgetering investering 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Information om förändring av minimibelopp 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg återtar sitt beslut från den 2021-10-20 § 94 i vissa delar enligt följande: 
* Förbehållsbelopp, ensamstående     5 452 kr/månad 
* Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende    4 607 kr/månad 
* Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65år  5 997 kr/månad 
* Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutade om storleken på taxor och avgifter 2022 på sitt sammanträde 
2021-10-20. Förvaltningen har i sitt förslag till beslut, daterat 2021-09-16, kallat minimibelopp för 
förbehållsbelopp. Följaktligen har nämnden fattat beslut om storleken på minimibeloppet.  
 
Minimibeloppet regleras i två paragrafer. Dels i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, som definierar 
minimibeloppet och bestäms av Riksdagen, dels i 8 kap. 8 § socialtjänstlagen där det finns en 
skyldighet för kommunen att vid särskilda omständigheter höja minimibeloppet och vissa begränsade 
möjligheter att minska minimibeloppet. Nämnden ska inte fatta beslut om storleken på minimibeloppet 
då storleken på minimibeloppet bestäms av Riksdagen och tillämpning av minimibeloppet är att 
betrakta som verkställighet. Nämndens beslut från 2021-10-20 behöver därför upphävas i vissa delar.  
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att höja minimibeloppet i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen. 
Lagändringen trädde ikraft den 1 januari 2022. Höjningen motsvarar en höjning av konsumtionsstödet 
i bostadstillägget, det vill säga 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för sammanlevande 
makar och sambor. Då nämnden på nytt beslutat om taxor och avgifter 2022 redovisas beslutet till 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-14 

Nämnden för Vård & Omsorg 2021-10-20 § 94 

Socialstyrelsens meddelandeblad, december 2021 
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Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska ut-

göra lägst en tolftedel av 1,1694 gånger prisbasbeloppet. För år 2022 mots-

varar det 4 706,84 kr per månad.  

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostna-

der för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstla-

gens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för yngre personer med 

funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som 

överstiger minimibeloppet med upp till 10 % (proposition 2000/01:149 Av-

gifter inom äldre och handikappomsorg s. 41). 

Individuell prövning av minimibeloppet 
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska en kommun höja minimibeloppet i 

skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter var-

aktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 8 

kap. 7 § SoL. Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger 

minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL så kan ett höjt minimibelopp fastställas 

efter en individuell prövning. Kostnader som kan beaktas är t.ex. fördyrade 

kostnader för resor, för viss typ av kost eller på grund av funktionshinder. 

Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög 

(prop. 2000/01:149 s. 59).  

Kommunen får även i vissa fall minska minimibeloppet enligt 8 kap. 8 § 

andra stycket SoL. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i 

Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen base-

ras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av 

minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 

2000/01:149 s. 40–41). 

Inkomstpensionstillägg 
Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till 

allmän pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL 

beräknas.  

Konsumentverkets referensvärden för 

levnadskostnader 
Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskost-

nader. Levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hushåll vanli-

gen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till 

grund för vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I detta 

meddelandeblad redovisar vi Konsumentverkets beräkningar för år 2022. 

(Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad – Pro-

gnos för år 2022, se tabell).  

På Konsumentverkets hemsida finns mer information om beräkningarna och 

de olika utgiftsposterna, läs mer här: https://www.konsumentverket.se/om-

konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/. Här 

finns framräknade belopp för 2022: https://publikationer.konsumentver-

ket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna.  



Hushållskostnader per månad
Konsumentverkets referensvärden 2022

Livsmedelskostnader 6-11 mån 1 år 2-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år 18-30 år 31-60 år 61-74 år 75 år -

All mat lagas hemma 1 110 980 1 260 1 830 2 300 2 770 3 040 2 860 2 570 *

… förutom lunch på vardagar 850 730 970 1 410 1 780 2 140 2 350 2 210 1 980 *

Individuella kostnader 0 år 1-3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-17 år 18-25 år 26-49 år 50-64 år 65 år-

Kläder och skor 720 720 970 980 700 580 520 510 510 490

Fritid och lek 110 210 420 550 550 630 670 650 650 570

Mobiltelefon ** 70 100 150 150 150 120 90

Personlig hygien *** 430 670 190 190 380 680 700 660 640 600

Barn- och ungdomsförsäkring 190 190 190 190 190 190

Övrig barnutrustning 950 570 20 20

Summa individuella kostnader 2 400 2 360 1 790 2 000 1 920 2 230 2 040 1 970 1 920 1 750

Hushållsgemensamma kostnader 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers

Förbrukningsvaror 120 150 240 280 340 390 440

Hemutrustning 1 180 1 280 1 560 1 970 2 150 2 340 2 460

Medier **** 1 470 1 700 1 930 2 250 2 440 2 630 2 930

Hushållsel 300 400 530 660 760 870 970

Vatten och avlopp 140 280 420 560 700 840 980

Hemförsäkring (storstad) 190 210 240 290 320 360 370

Hemförsäkring (mellanstor stad) 140 160 170 210 240 240 260

Hemförsäkring (mindre tätort) 120 140 150 180 200 220 220

Summa (storstad) 3 400 4 020 4 920 6 010 6 710 7 430 8 150

Summa (mellanstor stad) 3 350 3 970 4 850 5 930 6 630 7 310 8 040

Summa (mindre tätort) 3 330 3 950 4 830 5 900 6 590 7 290 8 000

* Matkostnaden beräknas med hjälp av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som visar dagsbehovet av energi och näring för olika åldersgrupper. Det rekommenderade dagsbehovet av 
energi sträcker sig endast upp till 74 år. Konsumentverket kan därför inte presentera några  matkostnader från 75 år och uppåt.

** Gäller för barn från 8 år

*** För 18-23 åringar ska kostnaden minskas med 80 kr/månad på grund av fri tandvård.
**** Här ingår familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll som har barn under 8 år ska kostnaden minskas med 190 kr per månad.



Merkostnad för mat vid fastställande av 

förbehållsbelopp  
De schabloniserade kostnaderna för kost som ingår i minimibeloppet är fram-

räknade för personer som är 61 år och äldre (prop. 2000/01:149 s. 39). Ef-

tersom personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och 

därmed också har en högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn 

till denna merkostnad. Det innebär även att yngre personer med funktions-

nedsättning bör få ett högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre perso-

ner. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara Konsumentver-

kets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper (prop. 

2000/01:149 s. 41).  

På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning kan 

kommunen behöva höja minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre 

om de har varaktiga merkostnader till ett inte oväsentligt högre belopp för 

livsmedel (prop. 2000/01:149 s. 59). Det innebär att det i vissa fall kan finnas 

anledning att höja minimibeloppet på grund av en merkostnad för mat även 

för personer som lagar sin mat själva och inte enbart för dem som betalar mat 

från hemtjänsten.  

Minimibeloppet kan behöva höjas om den enskilde har merkostnader för 

livsmedel, t.ex. på grund av att denne köper viss kost via hemtjänsten i ordi-

närt eller i särskilt boende eller dagverksamheten. Den faktiska merkostna-

den bör godtas om den inte är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59). Om 

kost ingår i avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes minimibe-

lopp (prop. 2000/01:149 s. 41).  

Denna information (2021-12-7685) kan laddas ner från Socialstyrelsens 

webbplats: www.socialstyrelsen.se/publikationer.  

Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2021 
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§ 94 Dnr 2021-00307 
Taxor och avgifter 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att fastställa taxor och avgifter för 2022. De 
nya nivåerna är direkt kopplade till höjningen av prisbasbeloppet för 2022. Taxor och 
avgifterna fastställs enligt följande: 

* Förbehållsbelopp, ensamstående   5 452 kr/månad 

* Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende  4 607 kr/månad 

* Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65år  5 997 kr/månad 

* Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 

* Omsorgsavgift (maxtaxan)    2 170 kr/månad 

* Hyra särskilt boende (utanför hyreslagen)  2 229 kr/månad 

* Timtaxa hemtjänst    217 kr/timme 

* Avgift för korttidsplats, omsorg   72 kr/dygn 

* Avgift för dagomsorg    24 kr/dygn 

* Avgift för matdistribution   18 kr/dag/portion 

* Trygghetslarm    271 kr/månad 

* Kostnad mat korttidsplats   131 kr/dygn 

* Kostnad mat/fika dagomsorg   68 kr/dag 

* Matportion ordinärt boende   68 kr/ portion 

* Matportion lägenhet i anslutning   52 kr/portion 

* Helabonnemang mat VÅBO   3 928 kr/månad 

* Hygienabonnemang inkl moms   150 kr/månad 

* Patientavgift HSV, 18-84 år   306 kr/månad 

Sammanfattning av ärendet 
Taxor och avgifter inom Vård & Omsorg är baserade på prisbasbeloppet, pbb. 
Prisbasbeloppet för 2022 höjs från 47 600 till 48 300 kronor, samt att Nämnden för 
Service justerar priser med 1,5% för 2022. Därmed justeras följande avgifter.  

Kommunfullmäktige tog beslut om förändrat beräkningssätt för taxor och avgifter för 
Vård & Omsorg, dnr VO/2016:19 §13. I beslutet delegerar kommunfullmäktige 
beslutsrätt om uppräknade taxor och avgifter med anledning av nytt prisbasbelopp till 
nämnden för Vård & Omsorg.  

Nämnden för Vård & Omsorg har även fastställt att taxorna för nyttigheter kopplas 
till det index som Service Måltid använder, VO/2018:153. 
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2021-10-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet togs för att minska den administrativa processen och öka tydligheten med att 
avgifterna kopplas till den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Ändrade nivåer för 
taxor och avgifter ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-16 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 
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VO 2021-00005 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Pia Berglund 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 4 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 
år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 beslut enligt 4 kap. 1 
§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Initiativärende från Alliansen 

 

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Folkhälsomyndigheten har lagt fram nya 

rekommendationer kring hanteringen av Covid-19. Smittspridningen ökar och fler patienter läggs in 

för sjukhusvård. Vi i alliansen är oroliga för våra omsorgstagare. De utsätts för smitta dagligen av 

ovaccinerad personal. Vi kan inte arbetsrättsligt tvinga våra medarbetare att vaccinera sig. Samtidigt 

så ska vi förhindra risken för smitta hos våra brukare och omsorgstagare. 

 

Alliansen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna, att utifrån 

dagens lagstiftning, att våra omsorgstagare inom hemtjänsten, ska kunna tacka nej till att få vård och 

omsorg av personer som inte är vaccinerade mot Covid-19. 

 

 

Liberalerna 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Moderaterna 



Från: Bengt Alderin 
Skickat: Thursday, January 27, 2022 4:28:43 PM 
Till: Hravn Forsne <hravn.forsne@kungsbacka.se>; hanna.scholander@gmail.com 
<hanna.scholander@gmail.com>; Ulrika Högstrand <ulrika.hogstrand@kungsbacka.se>; 
bengtalderin@hotmail.com <bengtalderin@hotmail.com> 
Ämne: Hjärtstartare på äldreboende  
  
Initiativärende gällande hjärtstartare på samtliga äldreboende. 
 
Alliansen föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att se över behovet samt möjlig installation av 
hjärtstartare på samtliga äldreboende  inom kommunen. 
 
Bengt Alderin ( C ) 
Hravn Forsne. ( M ) 
Hanna Sjölander ( L) 
Ulrika Högstrand. ( KD ) 
 
Hämta Outlook för iOS 
 



Intiativrättsärende i enlighet med Kommunallag (2017:725) 4 kap. § 20, initierat av Ermin Škorić (S), 

ledamot i nämnden för Vård och Omsorg 

 

Vaccinationskrav vid nyanställningar inom Vård & Omsorg  

 

Ärendet 

Vaccinationskrav vid nyrekryteringar innebär en möjlighet att skapa trygghet för våra äldre i 

verksamheten. Befintliga rutiner för nyanställningar föreslår Socialdemokraterna ska kompletteras 

med vaccinationsbevis hos de som söker olika tjänster inom Vård och Omsorg. 

 

Förslag till beslut 

1. Nämnden för Vård och Omsorg beslutar att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt införa 

vaccinationskrav vid nyanställningar så att vaccinationsbevis efterfrågas av dem som söker tjänst 

inom olika former av omsorg där kontaktnära verksamhet till våra äldre förekommer.   
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Initiativärende V o O 

Förbättrade villkor för medarbetare inom V o O, en förutsättning för välmående personal och framtida 
rekrytering 

  

Att Kungsbacka kommun ska vara en riktigt god och attraktiv arbetsgivare som värnar och vårdar sina 
medarbetare är för oss i Sverigedemokraterna oerhört viktigt och en självklarhet.  

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och är det viktigaste vi har. Det är då av högsta vikt att vi har 
en god dialog och att våra medarbetare känner att de blir lyssnade på. Deras ord och deras syn på sitt 
arbete och sin arbetsmiljö är viktigt för oss. Vi kan inte ha en arbetsmiljö som riskerar våra medarbetares 
egna hälsa.  

Ska vi vara en attraktiv arbetsplats så behövs framförallt bättre villkor. Bättre villkor handlar bl a om 
schemaläggning och tid för återhämtning. Och inom vård och omsorg är just detta ett mycket stort 
problem.  

De s k hälsoscheman har fått enorm kritik, då tiden för återhämtning istället blivit sämre. Exempelvis 
förkortade nattpass leder till fler arbetspass för att man ska komma upp i sina timmar. Rätten till heltid 
förlorade lite sitt syfte och upplevs tydligt som försämring för många av våra medarbetare, och de så 
kallade hälsoscheman/hållbara scheman har visat sig vara det rakt motsatta, varken hälsosamma eller 
hållbara, inte för våra medarbetare i alla fall.  

Dessutom kan personalen inte känna sig ledig på sin lediga tid. Finns vakanser rings de in, beordras in, och 
tvingas ställa in all egen planering. Detta skapar en oerhörd stress där sommarperioden är värst. Denna 
stress och arbetsbelastning utan tillräcklig tid för återhämtning är en orsak till höga sjuktal och att 
anställda lämnar. Det är varken hållbart eller rimligt. 

Vi har ett enormt problem med att fylla våra vård och omsorgsutbildningar, inte bara här i Kungsbacka, 
och vi har många vårdutbildade som lämnar vården och börjar arbeta med något helt annat.. Det beror ju 
naturligtvis på något.  

Kungsbacka kommun bör göra sitt yttersta för att vända den trenden, sitt yttersta för att bli en riktigt god 
och attraktiv arbetsgivare för alla våra yrkeskategorier. 

Vi pratar mycket om jämställdhet, och ett bra sätt att verkligen förbättra och öka densamma är att göra 
de kvinnodominerade yrkena mer attraktiva genom kraftigt förbättrade villkor och en riktigt god och 
hälsosam arbetsmiljö med ökat medarbetareinflytande. Det behövs mer individanpassad flexibilitet 

  

Vi vill nu se krafttag för att få nöjd personal som stannar, håller sig friska och trivs oavsett vilken 
sysselsättningsgrad de önskar och för att få fler som vill börja arbeta inom vård och omsorg i Kungsbacka 
kommun  
Vi i Sverigedemokraterna Kungsbacka yrkar därmed nämnden besluta; 

  

Att ge förvaltningen i uppdrag att se till helheten i arbetssituationen för medarbetarna, där scheman, tid 
för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras med arbetsgrupperna och att individuell hänsyn tas för 
bästa möjliga resultat. 
Att man inte påtvingar de så kallade hälsoscheman utan att arbetsgrupperna godkänt dessa 

Att utreda behov och möjlighet att införa form av veckoslutstjänstgöring  
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Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inkomna skrivelser under december 2021 och januari 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-12-01 – 2022-01-31 har följande skrivelser inkommit till nämnden för Vård & 
Omsorg: 

Diarienummer: 2021-00434. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-12-14 KS § 318 Antagande av 
dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 

Diarienummer: 2021-00441. (Nämnden för Service) Protokollsutdrag 2021-12-21 NS § 114 Drift av 
måltidsverksamheten vid Kolla vård- och omsorgsboende 

Diarienummer 2021-00398. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-12-07 KF § 199 Fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i nämnden för Vård & Omsorg 

Diarienummer: 2021-00364. (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY om att avsluta 
ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincidenten 

Diarienummer: 2021-00331. (Vardaga Nytida Omsorg AB) Beslut från IVO om att avsluta ärendet om 
anmälan enligt lex Sarh från Vardaga Nytida Omsorg AB avseende ett allvarligt missförhållande vid 
det särskilda boendet för äldre i Kungsbacka kommun Ekhaga vård- och omsorgsboende om att 
verksamheten brustit i att följa upp utförda omsorgsinsatser samt utfört delegerad uppgift på felaktigt 
sätt 

Diarienummer: 2021-00313. (Dataskyddsombud) Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden 
granskning 2021 

Diarienummer: 2021-00308. (Arbetsmiljöverket) Avslutsbrev i ärendet om begäran om åtgärd enligt 6 
kap. 6a § arbetsmiljölagen gällande arbetsstället Signeshus vård- och omsorgsboende, enheten Brokö 

Diarienummer 2021-00005. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-12-07 KF § 174 Rapport 
från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021 
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Diarienummer: 2020-00416. (Kommunstyrelsen) Protokollsutdrag 2021-12-14 KS § 314 Förlängning 
av särskilt skäl för politiska möten på distans 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-31 

 

 

Eva Apelvi      Cecilia Wahlgren 

Biträdande förvaltningschef    Registrator 
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0300-83 48 39 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstepersoner. 
Ordförandebeslut ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämndens nästa sammanträde. 
Enligt nämndens delegeringsförteckning ska endast beslut som kan överklagas enligt 13 kap. 
kommunallagen redovisas till nämnden.  

Ordförandebeslut 
2022-01-19, Ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om ledsagarservice 
och avlösning i hemmet 

2022-02-01, Ordförandebeslut om Förlängning tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om 
ledsagarservice och avlösning i hemmet 

Beslut om anställning, nr. 5.1 och 5.2 

2022-01-01 till 2022-01-31, totalt 62 beslut om anställning, varav allmän visstid 25, projektanställning 
1, tillsvidare 33, vikariat 2, viss tid prov 1 

Beslut om omsorgsbidrag, nr. 3.1.10 

2022-01-01 till 2022-01-31, 3 fattade beslut varav 1 avslag 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-08 

Ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om ledsagarservice och avlösning i 
hemmet, 2022-01-19 

Ordförandebeslut om Förlängning tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om ledsagarservice och 
avlösning i hemmet, 2022-02-01 
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Eva Apelvi      Emma Pettersson 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare 



 

 
 

   

  
 

  
  

   

Vård & Omsorg 
 
 

   Kungsbacka kommun 
Box 10409 

434 24 Kungsbacka 

Besöksadress 
Borgmästaregatan 5 A 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-154 63 

vard.omsorg@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-01-18 
 
  

  

 

 

Tillfälligt begränsa verkställighet av beslut om ledsagarservice och 
avlösning i hemmet enligt Socialtjänstlagen inom Vård & Omsorg i 
Kungsbacka kommun med anledning av corona/covid-19 
 

Beslut 
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar att tillfälligt begränsa 
verkställigheten av insatsen ledsagarservice och avlösning i hemmet under de 
kommande två veckorna.  

De personer som har pågående, gynnande beslut kommer, när insatsen återgår till 
normal drift, återigen att få sina beslut verkställda.   

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Beslutet är därför fattat av ordförande för Nämnden för vård & omsorg med stöd av 6 
kap 39 § kommunallagen och punkten 6.1.1 i Nämnden för vård & omsorgs 
delegeringsförteckning. 

 

Datum för beslut: 2022-01-19 

 

Bakgrund 
Socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet. Sådan 
verksamhet ska alltid kunna bedrivas på en sådan nivå att samhället kan fungera och 
erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. De insatser som är beslutade 
utifrån Socialtjänstlagen ska generellt sett utföras för att möta de enskildas behov av 
stöd. Det kan dock finnas skäl för att omprioritera och omfördela resurser för att 
minska smittspridning, minimera kontaktytor och därmed minska sårbarheten och 
skapa förutsättningar att tillgodose de behov som ovillkorligen måste tillgodoses.  
Vård & Omsorg har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut att arbeta för att 
minimera smittspridning och skapa en uthållighet i organisationen.   
 

DELEGERINGSBESLUT 
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De restriktioner som nu gäller påverkar verksamheten inom Vård & Omsorg stort 
avseende bemanningssituationen. Aktuella råd och rekommendationer är: 

 Vaccinera dig om du kan. 
 Om du får symtom bör du stanna hemma och testa dig. 
 Håll avstånd till andra. 

 

Från region Halland meddelas att smittspridningen ökar inom regionen. 
Virusvarianten Omikron har visat sig vara betydligt mer smittsam än föregångaren 
Delta och sprider sig snabbt. Den ökade smittspridningen påverkar bemannings-
situationen inom nämndens verksamhetsområde. Det har de senaste veckorna 
rapporterats en hög frånvaro bland medarbetarna. Både med anledning av att 
medarbetare själva är sjuka, medarbetare i hushållskarantän på grund av att 
familjemedlem har testats positiv för covid-19 samt att barnomsorgen inom vissa 
enheter har varit tvungna att stänga på grund av frånvaro hos personalen. Det finns i 
dagsläget ett spann mellan enheterna, från 14% frånvaro upp till 37% frånvaro. 
Verksamheterna omfördelar personal så mycket som möjligt men det är ett ansträngt 
läge. Många medarbetare har också arbetat intensivt under hela pandemin vilket gör 
att uthålligheten i organisationen sätts på prov.  
 

Beskrivning av aktuell insats 
 
Ledsagarservice 
Ledsagarservice inom Vård & Omsorg beviljas som en insats enligt socialtjänstlagen 
(SoL). Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter den enskildes 
behov. Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för den enskilde att exempelvis 
vara med på kultur- och fritidsaktiviteter, besöka vänner och familj, stötta vid resa till 
och från affär eller liknande, för en promenad, till och från läkarbesök.  

 195 personer har pågående beslut på ledsagning.  

Avlösning i hemmet 
Avlösning i hemmet inom Vård & Omsorg beviljas som en insats enligt 
socialtjänstlagen (SoL). Avlösning i hemmet avser att göra det möjligt för anhörig att 
få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Insatsen kan ges både regelbundet 
och för situationer som inte kan förutses. 

 102 personer har pågående beslut på avlösning i hemmet. 
 

Förslag till hantering 
Ledsagarservice och avlösarservice utförs av hemtjänstpersonal och av olika 
hemtjänstgrupper som är fördelade inom hela kommunen. Det är också insatser som 
normalt sett ges/planeras under en längre sammanhängande tid. Det innebär därmed 
att det åtgår relativt stora personalresurser för att verkställa denna typ av insatser. För 
att omfördela och omprioritera resurser och tillgodose de behov som ovillkorligen 
måste tillgodoses är förslaget att under en period pausa verkställigheten av 
ledsagarservice och avlösning i hemmet. 
 
Exempel på ledsagning som generellt sett bedöms kunna avvaras under en kortare 
period; ledsagning till kultur- och fritidsaktiviteter, besöka vänner och familj, till och 
från affär eller liknande.  
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Exempel på ledsagning som det kan finnas behov av att verkställa: promenader och 
ledsagning till sjukvårdsinrättning.  Detsamma gäller om det avser avlösning i 
hemmet för att anhörig ska besöka sjukvårdsinrättning. 
 

Individuella bedömningar 
I första hand får respektive enhet i uppdrag att se över de uppdrag av ledsagarservice 
och avlösarservice som verkställs. Uppdraget lämnas till enhetschef som får hantera 
uppdraget inom sin enhet. Information om beslutet lämnas till de personer som har 
insatsen ledsagning och avlösarservice och som berörs av tillfälligt uppehåll i 
verkställigheten. Det är viktigt att det finns möjlighet för enskilda och för deras 
anhöriga att ha möjlighet att ställa frågor. Beslutet om att inte utföra 
ledsagarservice/avlösarservice tillfälligt kan skapa oro hos både enskilda, anhöriga 
och samhället. Denna oro måste tas om hand.  
 
Varje persons pågående, gynnande beslut ska hanteras individuellt. Beslutet att inte 
utföra ledsagarservice eller avlösarservice kan innebära inga, lindriga eller stora 
konsekvenser för den enskilde.  

Inga konsekvenser  
Om förändringen som Vård & Omsorg beslutar om inte bedöms få några 
konsekvenser för den enskilde ska det dokumenteras i den enskildes journal, sökord 
Pandemipåverkan kan användas. Den enskilde ska även ges kontaktuppgifter som 
kan användas om behov förändras över tid.  

 Verksamheten dokumenterar kontakten i den enskildes journal.  
 Verksamheten meddelar Myndighet och gör justeringar i Combine för att 

säkerställa att avgiftsunderlaget är korrekt.  

Lindriga konsekvenser  
Om förändringen som Vård & Omsorg beslutar om bedöms få lindriga konsekvenser 
för den enskilde ska verksamheten meddela Myndighet. Den enskilde ska även ges 
kontaktuppgifter som kan användas om behov förändras över tid.  
 
Om Myndighet gör en annan bedömning än utföraren är det av vikt att Myndighet tar 
kontakt med den enskilde och kartlägger/utreder annat behov av stöd under tiden 
insatsen ej verkställs. Fokus ska vara att säkerställa basala livsuppehållande insatser 
samt nödvändig service, omvårdnad och trygghet.  

 Verksamheten meddelar Myndighet och gör justeringar i Combine för att 
säkerställa att avgiftsunderlaget är korrekt.  

 Myndighet ansvarar för att kontakta den enskilde om biståndshandläggaren 
bedömer att beslutet att inte verkställa ledsagarservice eller avlösarservice 
påverkar den enskildes dagliga livsföring negativt och att annat stöd måste 
ges under perioden.  

Större konsekvenser  
Om förändringen som Vård & Omsorg beslutar om bedöms får större konsekvenser 
för den enskilde ska verksamheten kontakta Myndighet innan information lämnas till 
den enskilde.  
Det är biståndshandläggarna som ansvarar för att ta ställning till om den enskilde kan 
vara i behov av annat stöd under tiden som ledsagarservice eller avlösning i hemmet 
inte utförs och bedömer behov av stöd för att säkerställa basala livsuppehållande 
insatser samt nödvändig service, omvårdnad och trygghet. 
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Om det finns skäl att tro att förändringen får stora konsekvenser för den enskilde ska 
teamsamverkan initieras. Det är av vikt att samtliga i teamet känner till förändringen 
och ge förslag på hur konsekvensen för den enskilde ska minimeras.  

 Teamsamverkan kring den enskilde innebär att alla ges information om 
förändringen och dess påverkan på den enskilde och vilket annat stöd som 
kan vara aktuellt kan teamet gemensamt komma fram till. Viktiga funktioner 
i teamet är enhetschef för planering av personalresurser, biståndshandläggare 
utifrån dokumentation och eventuella behov av andra insatser, legitimerad 
personal utifrån hälsotillstånd som kan komma att uppstå.  

 

Tidsplan för genomförande 
Åtgärden bör gälla direkt efter beslut.  

 

Förankring i verksamheten 
Förankring och samarbete i framtagandet av förslaget har skett mellan 
Verksamhetschef för hemtjänst och myndighet, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
samt Socialt ansvarig samordnare.   

 

Ekonomi 
Båda insatserna redovisas i efterhand och ersättning utgår endast för de timmar som 
verkställs. Det innebär att beslutet inte medför kostnader.  

 

Facklig samverkan 
Information lämnas till Skyddskommittén i skriftlig form. Då beslutet behöver tas 
fram skyndsamt kan inte information delges Skyddskommittén innan beslut fattas. 
Information kommer delges Skyddskommittén 2022-01-20.  

 

Kommunikationsplan 
Behov finns av kommunikation både internt och externt. 

Socialt ansvarig samordnare ansvarar för att, efter beslut är fattat, lämna information 
på Informationsmöte covid-19/corona som sker varje onsdag. 

Till kommunikatörerna lämnas behov av information på hemsidan, eventuell 
information till enskilda och information till Kungsbacka Direkt om beslutet.  

Observera att även förvaltningen för Individ & Familjeomsorg behöver ges 
information om beslutet då socialsekreterare i vissa ärenden tar beslut om insatserna 
som verkställs av Vård & Omsorg.  

 
Information som ska lämnas är att: 

 Ledsagarservice/avlösarservice utförs inte från och med datum för beslut. 
 Beslutet att inte utföra ledsagarservice/avlösarservice kommer att omprövas 

kontinuerligt.  
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 Virusvarianten omikron har visat sig vara betydligt mer smittsam än 
föregångaren delta och sprider sig nu snabbt. När smittspridningen bedöms ha 
avmattats kommer insatsen återgå till normalt utförande. 

 Beslutet om att inte utföra ledsagarservice/avlösarservice är taget för att 
skapa uthållighet i organisationen.  

 Beslutet att inte utföra ledsagarservice/avlösarservice gäller för hela Vård & 
Omsorg. 
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Datum 

2022-02-01 
 
  

  

 

 

Förlängning av beslut avseende att tillfälligt begränsa 
verkställighet av beslut om ledsagarservice och avlösning i 
hemmet enligt Socialtjänstlagen inom Vård & Omsorg i 
Kungsbacka kommun med anledning av corona/covid-19 
 

Beslut 
Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förlänga beslut om att 
tillfälligt begränsa verkställigheten av insatsen ledsagarservice och avlösning i 
hemmet under ytterligare två veckorna.  

De personer som har pågående, gynnande beslut kommer, när insatsen återgår till 
normal drift, återigen att få sina beslut verkställda.   

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Beslutet är därför fattat av ordförande för Nämnden för vård & omsorg med stöd av 6 
kap 39 § kommunallagen och punkten 6.1.1 i Nämnden för vård & omsorgs 
delegeringsförteckning. 

 

Datum för beslut:  

 

Bakgrund 
Socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet. Sådan 
verksamhet ska alltid kunna bedrivas på en sådan nivå att samhället kan fungera och 
erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. De insatser som är beslutade 
utifrån Socialtjänstlagen ska generellt sett utföras för att möta de enskildas behov av 
stöd. Det kan dock finnas skäl för att omprioritera och omfördela resurser för att 
minska smittspridning, minimera kontaktytor och därmed minska sårbarheten och 
skapa förutsättningar att tillgodose de behov som ovillkorligen måste tillgodoses.  
 

DELEGERINGSBESLUT 
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Den pågående smittspridningen påverkar bemannings-situationen inom nämndens 
verksamhetsområde. De senaste veckorna har det rapporterats en hög frånvaro bland 
medarbetarna. Både med anledning av att medarbetare själva är sjuka, medarbetare 
som är i hushållskarantän alternativt hemma för vård av barn. Det finns i dagsläget 
ett spann mellan enheterna, från 10% frånvaro upp till 32% frånvaro. 
Verksamheterna omfördelar personal så mycket som möjligt men det är ett ansträngt 
läge. Många medarbetare har också arbetat intensivt under hela pandemin vilket gör 
att uthålligheten i organisationen sätts på prov.  

 

Förslag till hantering 
Förslaget innebär att beslut om att tillfälligt begränsa verkställigheten av insatsen 
ledsagarservice och avlösning i hemmet förlängs ytterligare två veckorna. I övriga är 
det samma hantering som presenterades i föregående tjänsteskrivelse.  
 

Tidsplan för genomförande 
Åtgärden bör gälla direkt efter beslut. 

  

Förankring i verksamheten 
Förankring har skett med förvaltningsledningen.  

 

Ekonomi 
Båda insatserna redovisas i efterhand och ersättning utgår endast för de timmar som 
verkställs. Det innebär att beslutet inte medför kostnader.  

 

Facklig samverkan 
Information lämnas till Skyddskommittén i skriftlig form.  

 

Kommunikationsplan 
Behov finns av kommunikation både internt och externt. 

Therese Lindén ansvarar för att, efter beslut är fattat, lämna information på 
Informationsmöte covid-19/corona som sker varje onsdag. 

Till kommunikatörerna lämnas behov av information på hemsidan, eventuell 
information till enskilda och information till Kungsbacka Direkt om beslutet.  

Observera att även förvaltningen för Individ & Familjeomsorg behöver ges 
information om att beslutet förlängs då socialsekreterare i vissa ärenden tar beslut om 
insatserna som verkställs av Vård & Omsorg.  
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